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P RA E FATIO

Post saeculum decimum sextum quo erudita superstitio ex

Ptolemaei Paulique Alexandrini praeceptis siderum effectus

discere studebat, scripta astrologorum graecorum acervatim

in bibliothecis congesta per trecentes annos ab omnibus

fere neglecta despectaque iacuerunt. Quae versibus erant

concepta paene sola a philologis accurate edita sunt, non

propter tractatam materiam sed propter poeticam formam.

Doctrinae mendacis vanitate patefacta pseudoprophetarum

fallaciis nemo indulgere ausus est, et ars illa tota et libri,

quibus docebatur, in oblivionem adducta sunt. Sed dum

resipiscere sibi videntur viri docti, potius hebescere coepe

runt, cum praeteritae aetatis errores diuturni non minus

quam clarissima inventa ad rerum humanarum intelligen

tiam sint necessaria. Astrologiam quidem, cui regnantibus

Caesaribus omnes fere addicti erant, si sustuleris, iam multa

cum in religione tum in scientiis illorum temporum recte

percipi non poterunt. Sin autem rem difficillimam sane con

secutus sis, ut priscae matheseos apud Orientales excultae

origines indagentur, ut insitivae illius disciplinae mirus

apud graecos romanosque proventus explicetur, vix ac ne vix

quidem mens auguratur quantum cultus moresque antiqui

inde illustrari possint. Sed nolo plura loqui ne hariolorum

more maria montesque pollicitus adventores allicere videar.

Factis potius quam verbis inceptum hoc commendari

decet. Quid sit propositum nostrum et qui factum sit ut in
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VI CODICES FLORENTINI

opusculi parvi titulo quattuor auctorum nomina legantur,

paucis declarare satis erit. Cum astrologorum codices perlu

strare coepissem ut ex illa farragine excerperem quae ad

Romanorum religionem pertinerent, mox intellexi hunc

laborem cassum fore nisi prius rudis indigestaque moles

ordinaretur, antiqua et genuina a recentiorum commentis

secernerentur. Itaque librorum huius generis indices prescri

bere institui. Sed cum amicos consilii participes fecissem,

audivi alios eadem et cogitasse et conatos esse. Itaque visum

est sociatis viribus opus laboriosum aggredi, quo perfectius

evaderet, et de universis singulisque haud gravate consen

sum est. Astrologicorum codicum graecorum, quotquot

supersunt, omnium catalogum per loca, quibus asservantur,

digestum minutatim perficere in animo habemus. Iam libri

Marciani fere ex toto, Monacenses Vindobonenses Parisimi

Romani magna ex parte descripti sunt et intra paucos annos

coepta ad exitum nos perducturos esse speramus. Absoluto

opere indices copiosi in silva collectaneorum investigatoribus

viam monstrabunt. Ita ad corpus astrologorum graecorum,

quod est in votis,instruendum fundamenta saltem firmissima

iacta erunt.

Ratio quam in hoc catalogo conficiendo sequi placuit, iam

ex primo libro, qui nunc in publicum exit, perspici potest.

Prima pars inventarium codicum continet plenissimum quo

opera astrologica alioquin nota quam brevissime comme

morantur, excerpta autem anonyma nominibus auctoris,

si eruere contigit, vel editoris, si iam vulgata sunt, additis,

primis extremisque verbis exscriptis singillatim recensentur.

In appendice fragmenta eduntur praecipua vel potius illa

quorum exemplaria nobis parabilia fuerunt. Nam temporis

angustiis pressi et longe a bibliothecis remoti non omnia,

quae ex earum latebris proferre iuvaret, consequi potuimus.'



PRAEFATIO - VII

Nec venia mobis denegabitur si im materia inexplorata aliqua

obscuriora remanebunt, et editio nostra non omnibus

numeris absoluta interdum videbitur. Fieri posse confitemur,

ut ex aliis codicibus multi huius editionis loci sanari possint,

sed si omnibus subsidiis instructi demum ad textum consti

tuendum procedere voluissemus, aut sero aut numquam

haec prodiissent. TT\€ov ήμισυ ταντός. Ita ut se habet libellum

non prorsus inutilem fore confidimus. Istis utentur posteri

ad meliora.

Viris doctis qui officiose nobis operam suam praestiterunt

restat ut debitas gratias libens merito solvam. Hermanmus

Usener, horum studiorum veteramus, e collectaneis inex

haustis amplum excerptum liberaliter mihi obtulit; Ricardus

Wuensch fragmenta duo Laurentiana, emendationes adno

tationesque nobis impertiit; Josephus Bidez cum Romae

Florentiae que degeret propensa in me voluntate plurimas

horas in voluminibus astrologicis excutiendis absumpsit;

intercedentibus Aenea Piccolomini et Christiano Huelsem,

Cerocchius, strenuus iuvenis, libri Angelicani lectu difficil

limi capita nonnulla in usum meum accurate expressit.

In sodalitate laboris alium nostrum saepius ab alio adiutum

esse consentaneum, maximis autem beneficiis nos devinxit

Guilelmus Kroll qui plagulas corrigendi nobiscum molestiam

suscipere voluit et e schedis suis cum in codicum descrip

tione tum in excerptorum editione menda plurima sustulit.

Scr. Bruxellis Idib. Augustis MDCCCXCVIII.

F. C.





C0DICES ASTR0L0GICI FL0RENTINI

In codicibus Florentinis, quibus astrologica servata sunt, recen

sendis hunc ordinem secuti sumus:

I. Codices qui singulorum scriptorum opera continent inspeximus;

II. Codices qui collectanea astrologica appellari possunt descrip

simus;

III. Codices qui nonnullis foliis tantum excerpta ad astrologiam

pertinentia praebent adnotavimus.

Fieri quidem potest ut praeter ea quae hic recensenda curavi,

lateant alia in Bibliotheca Laurentiana;latere tamen admodum pauca

contendam; summa enim diligentia et patientia omnia quae ad

inceptum pertinerent, perlustravi. Fragmenta inedita nonnulla adie

cimus nos, alia viri docti quorum nominibus singula signata sunt.

Restat ut gratias agam quam maximas Fr. Cumont qui me quo

que in corpore astrologico parando participem voluit, mihique indi

cem inchoatum ac rudem nonnullorum codicum, aliaque adiumenta

comiter benigneque suppeditavit.

Scribebam Senogalliae a. d. IV Non. Nov. a. MDCCCLXXXXVII.

A. OLIVIERI.





I. CODICES QUI OPERA SINGULORUM SCRIPTORUM

ASTROLOGICA CONTINENT

1. Laurentiamus, Plut. 28, cod. 7. — Chartac. saec. XIV, ff. 176. Cf. Bandini,

Catal. codicum graecorum bibliothecae Laurentianae, t. II, 1768, p. 16.

Post Theonis, Ptolemaei, Procli, Gemini opera astronomica inve

nitur.

F. 146. TTo. ü\ou 'A\e£ανὸpéuU ς eioqyuJYi\ eig την άττοτ€λεσματικήv.

Prooemium incipit TTάνυ καλῶς, ὐ φίλε τταί KpováμuJv. Des. év

ταῖς τύv ZuJòiuJv άναφοραῖς. Liber inc. 'O ZuJòlo kòς κύκλος

kivéίται λοζύς, διηρmuévog €ig τμήματα 13'. Des. oikntfipla

αὐτύν αύτά τά Σύδια κατυνόμασται. — Ed. cum versione

Andreae Schatonis, Witebergae, 1586. Cf. Fabricius-Harles,

Bibliotheca graeca, t. IV, p. 139.

F. 170. °P m τ ο ρ ί ου ἐκθeoig koi έτίλυσις trepi te túv TrpoelpmuévuJv

δύόekα ZuyöíuJv καί τ€pi έτέρων διαφόpuJv έκ τύv 'AvtióXou

0noyoûpuJv. Inc. Tivog évekα τúv 13' ZuJöíuJv kuk\oeiòúς τ€τυ

XmkótuJv. Des. Tά έν άνθρύτοις άποτ€λούμevo. Bioiq Trpóτματα.

Cf. infra, cod. 12, f. 84*.

Sequuntur, f. 175, duo laterculi menses Romanorum et Arabum

inter se collatos exhibentes etc.

2 = Plut. 28, cod. 17. — Chartac. in 4° min., Saec. XIV, ff. 243. Cf. Bandini,

l. c., p. 34. -

TTepoiki) oùvTozig άστρονομίας. Inc. Tò βιβλίον τδὸe καθ*

“EMMnvσς μέν σύντα£ις λέγεται, κατά δέ τήν τύν TTepoJùv òió

\eKTov fi\i. 'ATtò qujvfig τοívuv τοῦ Σαμιμουχάρ ης άνδρὸς

τὸ γένος TT€poyou ... τήν διδασκαλίαν άκήκοα. Des.... Trpóßα

τον, μαιμιυ, δpvig, kÜuJv, Xoîpog. In fine adnotatur έτους

quJ\α, ατ' 'A\έανδρου , αχλδ' (= 1323 p. C. n.). — Exordium

ed. Usener, Ad historiam astronomiae symbola, Bonn, 1876,

p. 22 sqq. -

Opus ad astrologiam naturalem potius quam iudiciariam pertinens,

hic commemoramus, quia fragmentum eius haud inutile infra profe

“TeImuS.

3 =Plut. 28, cod. 20. — Chartac., cm. 21 × 15, saec.XIV, ff. 267. In prima pagina

legitur * olim Laurentii de Medicis repertus inter libros comitis Iohannis Miran

dulani,. Cf. Bandini, l. c., p. 38.
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F. 1.

F.19v.

F. 925v.

F.58.

F. 115.

F.9258.

F.9266.

TTop qou p iou qpiXoo6qou eioorruJYi) eig την άττοτ€λ€σματικήv

τοῦ TTτολepudiou. Inc. 'ETreuδή τά Trepi τῆς συγκριτικῆς θeuJpiog.

Des. έμττροσ9ev Z' καί δτισθev Z'. — Ed. Hieron. Wolf, In

Claudii Ptolemaei quadripartitum etc. Basileae, 1559, p. 181

192.

<Claudii Ptolemaei> liber qui inscribitur δ καρπὸς

(Fructus sive Centiloquium) ad Syrum. — Ed. cum tetrabiblo

Ptolemaei Ioach. Camerarius Norimbergae, 1535, in-4o et

Basileae, 1553, in-8°.

Anonymi commentarius in Ps. Ptolemaei καρπόν. Inc. 'H

TrpóYvujOig διχύς voeiToi. Des. αί μέν σύνοδοι τῶν β' άστέpuJv

fivovtai ko' (cf. cod. Marcian. 324).

Claudii Ptolemaei Quadripartitum (TeTpáßiß\ος). — Ed.

Camerarius; cf. supra.

'E£íTnoig eig τήν τ€τράßiß\ov TTt o \ e uo io U. Inc. lib. primus.

Tά τροοίμια τοιeῖται δ TTτολεμαίος τρός τούς τήν άστρονομίαν

μή οίομένους τέχνην. Des. lib. IV : ἐγvuJuev δτι ή Σe\ήvn

άναβαίνει τὰ βόpeio Trapà βαθμὸν τού άνέμου sqr. nota

numerica. — Edidit Hieron. Wolf, op. cit., Basil. 1559,

pp. 1-180. -

Anonymi quaedam apotelesmatica. Inc. 'O μέν ούν ταντ€τόπ

Tmg ii\ιος τυρύδng ÜTtópXuJv καί φύς voepòv, uyuXukfig αἰσθή

O€uJς δρταvov. Des. Trpóppnoig OUvδδου καί τανα€λήvou Trpò

μιός ήμέρας (cf. cod. Marcian. 324).

Ex expositione Procli in Timaeum excerptum arithmeticum.

= Plut. 28, cod. 27. — Membranac. in 40 maiori, saec. XI, ff. 47, minuto sed

perspicuo charactere exaratus, Cf. Bandini, op. cit., p. 52; Ludwich, Maacimi et

Ammonis reliquiae, 1877, p. IV.

F. 1.

F. 8".

F. 46v.

<Maximi> carmen initio mutilum. Inc. ei òè vegelfjtqo μέσην

kατὰ μοῖραν δόeÜol... —- Ed. Ludwich, l. c., p. 4 sqq.

Manethonis άποτ€λeo uatikúv libri VI. — Ed. Koechly,

Manethonis apotelesmatica quae feruntur, Lipsiae 1858.

Manu recentiore adscribiturIohannis Damasceni fragmentum

de septem planetis, notulaeque latinae.

5 = Plut. 31, cod. 37. — Chartac, fn-8°, saec. XIV, ff. 377. Cf. Bandini, op. cit.,

p. 114 sqq.; Wachsmuth, Lydi de ostentis, 1897, p. xv.

Continet opera varia scriptorum diversorum, inter quae:

F. 367v. 'O p q) éuj g Trepi oelogúv. Inc. φράτ€ο δή και τὸνὸe λόγον...

Des. TerpaTtööujv q)9opå êotai àv' άστ€σ καί κατὰ χύρας. —

Ed. post alios Cougny, Epigrammatum anthol. Palatina, III,

Paris. 1890, p. 400, cf. 431.
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F.368-372V.<Lydi> TTepi kountúv καί τύν άλλων άστepoeiöúv. Inc.

ToOOJTo μèv Tr€pi ì\íou koi Oe\ήvng.... Des.... éqo' δαας ήμέρας

íì toio\ìtm διοσημeîo, qyovfioy€ται. Cf. infra, cod. 16. — Ed.

Wachsmuth, op. cit., p. 28, l. 5 sqq.

6 = Cod. Magliabech. 7. — Chartac. cm. 32 X 15, ff. 174 (173V, 174 vacua);

saec. XVI scripserunt duo librarii (a. 1-154, b. 154* sqq. [sc. inde a v. Tpduouev καί

thv τταραkeluévmv αὐτοῖς τοῦ Zugöiov μοῖραν κτλ. p. 180. ed. Bas.; cf. ad cod. 2

<Magliab>]). — Fuit Antonii Magliabechii (hanc descriptionem dedit H. Vitelli in

Studi ital., II, p. 548).

F. 1-154. *E£nTnTìg àvÛvuuog, eig την τ€τράßiß\ov TTt o\e μ α ί ου (Tά

Trpooiulo. TroieîToi ö TTτολ€μαῖος — έομev τάς άρχάς τάντων

tùv kévTpujv), cf. cod. 3, f. 115. — Sequuntur f. 155 dia

grammata.

F. 156-164. TT o p q U p í o U qoi\oo öqou eioTOTuJTij eig την άποτ€\€Opuœ

tikijv τού TTτο\euoiou, cf. cod. 3, f. 1.

F. 164-172. Σχόλια έκ τῶν Δm uoq i\o U. — Ed. cum Ptolemaei tetra

biblo Hieron. Wolf, Basileae 1559, p. 193-204. — Sequuntur

diagrammata.

F. 172'. Kovövlov τοῦ δλου κύκλου τύν δκτυκαἰδέκα Zuyöiujv καί τύς

μepizeToi eig τούς σχηματισμούς et, f. 173, Vitel tòv <sic> τήν

αὐτοῦ ἐ£íTmoiv év pm' k€φαλαίω.



II. COLLECTANEA ASTROL0GICA

'7 = Laurentianus, Plut. 28, cod. 13. —Chartac. in-8°, ff. 247 (19',98, 220* vacua).

[Ordo foliorum restituendus: 1 — 108-+- 110-|- 109 -+- 112-|- 111 -+- 113 — 247.]

S. XIV. F. 1 index latinus; 2 summo mg. n° 13; 240imo mg. Iudicium de Macho

meso <fort. — to> et eius successoribus de duratione ipsorum. 247 TrpóXeupov

trepoikóv tabule persarum [extrema latina quinquies repetita]. 247* n° 256 N1 BCO.

Possessorum nomina: f. 1, olim Petri Medici (?) Repertus inter Libros Comitis

Iohannis Mirandulamj. — Codicem inabsolute descripsit Bandini, II, p. 25 sq.; cf.

Engelbrecht, Hephästion von Theben und sein astrologisches Compendium, Wien

1887, p. 9 sq.

F. 1.

F. 1v.

F. 2.

|||||||||||||||||| YeYovδς sqr. diagramma ék μέν τύν TT€pi τάσης

kαταρχής έτισημασιύν,ταῦτα φαύλα σημéîœ kékpivrai (|||||||/uyu

τού ύροσκοτικοῦ Συδίου τοῦ To£δτου (?) κύριος δ Zeύς — τύ

kupiuy τοῦ üpogköTrou τύ Ali). Thematium factum anno

mundi 6882= 1374 p. C. n.

'Ek δέ τύν Trepi ßaOi\ikfig άναρρήσ€ως έτισημασι<úv> καί

ταύτα φαύλ<0> €Üpnvrai ('O "Apmg kακοποιὸς ύν διαμetpeî

tòv "HXiov καί €ioi Trap' αἰpeOiv — ì òè τοῦ β' kάκuJoig òm\οί

ßλάßnv τῆς τοίμvng αὐτοῦ).

<Isaac Argyri> '. TTapóòooig eig τούς τ€ρσικούς κανόνας

τῆς άστρονομίας ('H τύv TTepoikúv kανδvuJv αύστασις τέτove

τοῖς ékeìore μαθηματικοῖς κατὰ τὸ α' έτος **loorbo Tépδου ααριëp

τοῦ μαστρè ßασιλέως TTepoJv, TTepoikoìg Xpnoauévoig τοῖς

ëτ€σιv ' ἐστι δέ τὸ τοιούτον έτος μetά έτm qTp\0' άττὸ τῆς τοῦ

köogou ταραΤuJTfig (= 631 p. C. n.) — καί έτί τᾶσι κανόνια

τέτακται τύν ήλιακύν έκλ€ίμ€UUv évek€v). Capita quae in rebus

astronomicis declarandis versari videntur.(1um. TTepi τύν ταρά

TTépoyoig ö' keqo\αίων τύν τ€ άτλύν έτύν, τοῦ μnvὸς ήuepuJv

τ€ καί ύρῦν, άπò τῆς έττιστα ταρe\θούσης μeomußpiag koi

μήκους τῆς ύττοκ€ιμένης τόλεως. — 2um, f. 3, TTepi τῆς τοῦ

“Hλίου κατὰ μήκος μηq)oq)opiag.— 3um, f. 4, TTepi τῆς κατὰ τούς

tpeîς τρότους διακρία€uJg τύν ύρῦv.—4um, TTepi τῆς κατὰ μήκος

τῆς Σe\ήvng unqooqoopiog. — 5"m, f. 5V, TTepi τῆς διορθύσ€uUς

τύν έτοχύv 'HXiou koi Xe\ήvmς. — 6um, TTepi τῆς τοῦ “Hλίου

\οΖύσ€uJς. — 7um, TTepi τύν συνδέσμων τοῦ τ€ δvσβιβάτοντος

* * Principium eius libri ex codice olim Palatino Iac. Christmannus ad Muha

medis Alfragani chronologica et astronomica elementa (Francof. 1590) p. 218 sq.

protulit... , Cf. Usener, Ad historiam astronomiae symbola, Bonn, 1876, p. 24.
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και του καταβιβάζοντος. - 8α", f. 6, Περί του πλάτους της

Σελήνης. -9", f. 6", Περί της τών ε' πλανωμένων κατά μήκος

ψηφοφορίας. - 10", f. 7, Ψηφορίαι <sίc> κατά μήκος τών ε'

πλανωμένων αστέρων. - 11", f. 7", Περί τών κατά πλάτος

από της διά με τών ζωδίων αποσνά τών γ'πλανωμένων Κρόνου

Διός και Αρεως. - 12", f. 9, Περί του πλάτους Αφροδίτης

και Ερμού. - 13", f. 10, Περί συνοδικών και πανσεληνιακών

συζυγιών. -14", f. 12", Περί τών εκλειπτικών όρων Ηλίου και

Σελήνης. - 15αι", f. 13', Περί σεληνιακών εκλείψεων. - 16α".

f. 14, Περί ηλιακών εκλείψεων. - 17", f. 15ν, Περί της από

ζωδίου εις ζώδιον μεταβάσεως Ηλίου τε και Σελήνης και τών

ε' πλανωμένων αστέρων.- 18α", f. 16', Περί της παραυξήσεως

τών κά, τών Ξ ξς Ηλίου Σελήνης και τών λοιπών) in astrolo

gica desinunt (19α", f. 17", Προγνωστικόν από τών εν τη παλά

μη γραμμών όροι Τί ορίζειν χρή και καλείν το αποτών γραμμών

μέρος - αυτοίς κακήν εργάζεται]. - 20α", Περί της αιρέσεω[ς

Εάν δέτις την αναγκαίαν γραμμήν αποτίνουσαν -- τρωθήσεται

ή κινδυνεύσει τρωθήναι]. - 21", f. 18, Περί τής ζωηφόρου

[Εάν ή ζωηφόρος γραμμή υπό πλαγίων γραμμών διαιρήται -

ευχερώς απατώμενοι υπό γυναικών). - ff. 20 - 89 Canones

αuorum primus inscribitur κανόνιον μήκους τε και πλάτους

επισήμων πόλεων, extremus, ut ex f. 81" tabulae, titulo caret.

F. 90. Ισααχ μοναχού του αργυρού "τώ oιναιώτη κυρίω

Ανδρονίκιμ μεθόδους αιτήσαντι λογικάς έκθεσθαι ηλιακών και

σεληνιακών κύκλων και τών τούτοις επομένων (Επειδή τους

άλλους τών νύν σοφών-τώ παρρησιάζεσθαι παραιτήσωνται").

F.99. Εκ τών Ηφαιστίωνος του Θηβαίου " αποτελεσματικών

και ετέρων παλαιών.

Περί τής τών ιβ'μορίων ονομασίας και δυνάμεως(Τον ζωδιακόν

οι παλαιοί - ή και φαρμακοποσία τελευτήσει ή απάγξεται και

ουδε ταφής αξιωθήσεται), cf. Ηephaest. Τheb. lib. Ι, cap. 1

(ed. Εngelbrecht).

F. 106. Εν οίς τόποις χαίρουσιν οι ε' αστέρες (Ο μεν Καρκίνος εν

Υδροχόιμ χαίρει - Ερμής δ' εν Παρθένω), cf. ib., cap. 7.

Τίνες τών ιβ' τόπων εισί βελτίους (Δώδεκα δε τόπων όντων

έξοχα πάντων εισί στυγερώτατοι), cf ib. cap. 12.

" " Ηunc libellum ab Isaac monacho minimum sexagenario m. octobria. 1372

scriptum edidit D. Petavius in Uranologio, p. 359 sqα. (de temporibus cf. p. 362,

364", 381"), [= De Doctrinα temporum, Αntverpiae, 1703, t. ΙΙΙ, p. 195 sqα.] Cf.

Usener, op. cit., p. 5, n. 1.

" De Ηephaestionis excerptis, cf. cod. 8, f. 33 sqq. et Studi itαl. di Filologία

classicα, t. VΙ, p. 2 sqα., ubi ostendimus codices Parisinos, quibus Εngelbrecht usus

est, ex Laurentianis supplendos esse. -
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Περί οικοδεσπότων και συνοικοδεσπότων (Οικοδεσπότης λέγε

ται τις αστήρ - και Αιγόκερω Κρόνος), cf. ib., cap. 13.

F. 107. Περί συναφής ήτοι κολλήσεως και απορροίας (Συναφή ή και κόλ

λησις λεγομένη - την απόρροιαν ποιουμένης), cf. ib., cap. 14.

Περί εμπερισχέσεως τριχώς λεγομένη <sic» (Εμπεριέσχεσις

λέγεται όταν αστέρος όντος εν ζωδίω τινί - υπο δε αγαθο

ποιών ευεργετική), cf. ib., cap. 15.

Περί ακτινοβολίας (Ακτινοβολεί δε πάς αστήρ - ευώνυμα δε

τα επόμενα), cf. ib., cap. 16.

F. 107". Περί επιδεκατευόντων και καθυπερτερούντων (Επιδεκατεύειν

δε λέγεται αστήρ - εν τοις αυτοίς ορίοις).

Περί δορυφορίας (Δορυφορίας δε γένη - ποιεί τους γεννω

μένους) = ib., cap. 17.

F. 108. Περί ιβ'μορίων τών ζωδίων (Διεϊλον δε και έκαστον τών

ιβ' μορίων - εις τάς β' μοίρας μεριζομένων), cf. ib., c. 18,

Ptolemaei, Τetrab., p. 13, 26, ed. 1535.

Περί επιτηδείων και ανεπιτηδείων ζωδίων εν καταρχαϊς (Τα

μεν ορθώς ανατέλλοντα ζώδια - μήτε εν ταις τελευταίαις

μοίραις τών ζωδίων).

F. 108ν. Περί καθολικών επισκέψεων και αποτελουμένων (Τούτων

ούτως προεκτεθειμένων - κατά το κέντρον το πρό τής εκλεί

ψεως) = ib., cap. 20 usque ad p. 77, 3.

F.110. Περί οικοδεσποτίας τών πλανωμένων (Λαμβάνεται δε η τού

των οικοδεσποτία - προκρινούμεν εις την οικοδεσποτίαν) =

ib., cap. 20, p. 77, Ι. 3-14.

Περί φύσεως τών ζωδίων (Τών δε απλανών επιλεξόμεθα -

λαβόντες ομοίως)= ib. cap. 20, p. 77, Ι. 14 usque ad pag. 81,

l. 23 [sc. caput 20" in codd. Parisinis unum atque continuum

in Laurentiano in cap. tria divisum apparet.]

F. 112. Περί αποτελεσμάτων από τών εκλείψεων και τών κομητών

(Ανέγραψαν δε οι παλαιοί - αφ' εαυτών επιγνώναι) = ib.,

cap. 21.

F. 113ν. Περί τών εν ταις εκλείψεσι σημείων (Τα δε εν ταις εκλείψεσι -

σημαίνει) = ib., cap. 22.

F. 114. Περί επισημασιών της του Κυνός επιτολής και τών περί αυτήν

αστέρων = ib., cap. 23.

F.116. Περί μοίρας ώρoσκοπούσης εν τη συλλήψει (Μετά το εκθείναι

την τού Πτολεμαίου μέθοδον - ευρίσκομεν αληθεύουσαν) =

lib. ΙΙ, cap. 2").

1 Εx cod. Parisino 2417, αμem contulit Κroll, constat capitula ff. 116-131" omnia

Ηephaestionitribuenda esse. In indice ab Εngelbrecht confecto (op. cit., p. 24sqq.)

nonnulla desiderantur.- Εx apographis autem codicum Parisinorum αιιae Εngel
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Ε. 117ν.

F. 118.

F. 120.

F. 126ν.

Ε'. 130ν.

Ε'. 130ν.

Ε. 131.

Ε. 131 ν.

Περί γονέων (Μετά το εκθείναι τα τώ θείω Πτολεμαίω περί

τούτου κατά λέξιν ειρημένα - εν αγαθοποιού ορίοις ή), cf.ib.,

cap. 4.

Περί κλήρου μητρός (Ο μέντοι της μητρός κλήρος - αποφαί

νου τα κατά την μητέρα).

Περί προτελευτης γονέων (Σκέπτου εν τη γενέσει ποιον - εν

θηλυκώ ζωδίω την μητέρα), cf.ib., cap.5.

Περί ατρόφων (Μετά το εκθείναι την τού Πτολεμαίου λέξιν -

καθ' έκαστον ζώδιον και κλίμα), cf. ib, cap. 10 pars extrema.

Περί χρόνων ζωής (Εκτίθησι μεν την τού Πτολεμαίου λέξιν

παραφράζων - και Μανέθων δε ταύτα είπεν εν τοις έπεσι

περί χρόνων ζωής), cf. ib., cap. 11.

Περί τύχης αξιωματικής (Μετά παραθείναι τα τώ Πτολεμαίιμ

περί τούτου ρηθέντα -ομοίως αρξώμεθα), cf. ib., cap. 18 pars

altera.

Περί πράξεως (Πρώτον μεν εκτίθησιν ώς έθος - και τα

τοιαύτα), cf. ib., cap. 19, pars altera.

Περί τέκνων (Μετά το περί τέκνων την τού Πτολεμαίου λέξιν

εκθείναι - ομοίως αρρενικά ή μεμι<Υ>μένα) cf. ib. cap. 21"

(omis. Εngelbrecht).

Περί φίλων και εχθρών (Εν τώ περί φίλων και εχθρών προ

στίθησιν ο Ηφαιστίων - και πατρός και μητρός και τέκνων),

cf. ib., cap. 22.

Περί δούλων (<Π>ερί δε δούλων, αυτός φησιν - και τα ίσα

από ώροσκόπου), cf. ib., cap. 20.

Περί ξενιτείας (Πρός τώ τέλει του περί ξενιτείας λόγου -

αστέρων τε και ζωδίων), cf. ib., cap. 23.

Περί χρόνων διαιρέσεως (Μετά την συμπλήρωσιν του παρόν

τος κεφαλαίου φησίν ο Ηφαιστίων - εκείνο έξεις ημέρας

ζώδιον), cf. ib., capp. 25, 26, 27.

Διαίρεσις της χρονοκρατορίας εκάστου των αστέρων (Ήδη δέ

τινες τών αρχαίων Αιγυπτίων - χρόνων αφέσεως) cf. ib.,

cap. 27" (omis Εng.).

Κρόνου χρονοκρατορία (Ο του Κρόνου λαμβάνων - προσώ

που αποβολήν), cf. ib., cap. 28.

Ζηνός χρονοκρατορία (Ο δε του Ζηνός λαβών την χρονοκρα

τορίαν - έξει και κρίσεις), cf. ib., cap. 29.

"Αρεως χρονοκρατορία (Ο δε του Αρεως λαβών τους χρόνους

- εχθρών επικράτησιν), cf. ib., cap. 30.

brecht composuit et ad nos summa cum benevolentia abhine paucos dies, interce

dente Κroll, misit Hephaestionis capita libri III guae cum Florentino codice con

cordant definire possumus.
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Ε'. 145ν.

ΕΤ. 146.

Ε'. 148.

Ε'. 148ν.

Ε. 149.

Ε. 149ν.

Ε'. 150ν.

Ε. 151ν.

ΕΤ. 152.

Ε. 152".

Ηλίου χρονοκρατορία (Ο"Ηλιος εαυτώ επιμερίζων - κακών

ποιήσει) cf. ib., cap. 31.

Αφροδίτης χρονοκρατορία(Η Αφροδίτη εαυτή επιμερίζουσα

απροσδοκήτους ποιεί), cf. ib., cap. 32.

Ερμού χρονοκρατορία ("Ο Ερμής δε λαβών - οξύ και μετέω

ρων) cf. ib. c. 33.

Σελήνης χρονοκρατορία (Η Σελήνη λαμβάνουσα τους χρόνους

- αυτούς εξεθέμεθα), cf. ib., cap. 34.

. Πώς δεί σκέπτεσθαι τάς μεταφοράς τών χρόνων και τα συμβαί

νoντα εν αυτώ <sic> κατά τας δ’ τροπάς του ενιαυτού (Επει

δήπερ ή αρχή του χρόνου γίνεται - τα αυτά έσεσθαι δηλοι).

. Θεοφίλου περί καταρχών (Τήν του έτους αρχήν οι παλαιότα

τοι τών Αιγυπτίων - ούτως καθεξής περί των λοιπών) =

cod. 12, f. 58ν.

Περί βασιλικού κλήρου (Ο μεν κλήρος του βασιλέως - του

μεσουρανήματος δει πραγματεύεσθαι).

Περί του ενιαυσίου δεσπότου (Τα μεν ουν κατά τον βασι

λέα etc.).

Περί αρχής μηνός (Ου μόνον δε περί όλου του έτους δει σκέπ

τεσθαι - το μηναίον αποτέλεσμα).

"Αλλως περί μηνός (Απο της μοίρας ής ο "Ηλιος παροδεύει -

εάν δε μειή την ημέραν), cf. cod. 12, f. 64".

Περί μηνός κατά τον Νεχειψώ (Δεί αριθμείν από του παροδι

κου Ηλίου - δυστυχία αυτών ουκ εισακουσθήσεται), cf. cod.

Μarcianum 335, f. 340".

Επισημασία τών συνόδων <και> πανσελήνων (Λάμβανε τάς

γινομένας συνόδους και πανσελήνους - εν δισώμιμ περί αμφο

τέρους).

Περί αποτελεσμάτων από εκλείψεως (Σελήνης εκλειπούσης εν

Διδύμοις ή εν Ζυγώ ή εν Υδροχόω - υποκειμένοις κλίμασιν).

Περί καταστημάτων τών ζ' αστέρων Ιουλιανού (Ο του Κρό

νου αστήρ, φύσει έστιν αμαυρότερος την χροίαν - αιτία καθέ

στηκεν), cf. cod. 12, f. 66.

Περί υετών από φωνής Σύρου τινός (Περί δε της εκάστοτε

γενομένης επομβρίας - προειρημένων, το αυτό ποιεϊ), cf.

ib., f. 65.

Εξ ών η Σελήνη και οι αστέρες βλάπτονται (Χρή δε γινώσκειν

και εξ ών η Σελήνη - άχρηστοι και ασθενείς τυγχάνουσιν), =

ib., f. 67ν.

Περί κοινών και καθολικών καταρχών (Επι πάσης καταρχής το

διάθεμα ούτως σκοπούμεν- εμποιεί μή καλώς κείμενος).

Περί καταρχών εν συνόδοις και πανσελήνοις (Σύνοδοι και πανσέ

ληνοι εν καταρχαϊς- και βιoθανάτους γίνεσθαι)= cod.12, f.68.



ΟΟΙΟΙΟΕS FLΟRΕΝΤΙΝΙ 11

F. 153. "Αλλως περί πάσης καταρχής (Επί πάσης καταρχής σκόπει το

Ε. 153".

Ε. 154.

Ε'. 154.ν.

Ε'. 155.

Ε'. 155ν.

ΕΤ. 156.

Ε'. 156ν.

Ε. 157.

Ε'. 158ν.

ζώδιον - διά του τοιούτου σχήματος) = ib., f. 68.

"Αλλως περί καταρχής (Ο περί καταρχής λόγος καταλαμβάνε

ται - τα της επανόδου) = ib., f. 69.

Περί του τρόπου της καταρχής (Από του ώροσκόπου ληψό.

μεθα τον τρόπον - οικονομικόν και ευπόριστον) = ib., f. 70.

Περί καταρχής εκ τών φωστήρων (Επί πάσης καταρχής εάν

μεν ο "Ηλιος - έσται τα της καταρχής) = ibidem.

Περί του Ηλίου εν καταρχαϊς (Τον δε "Ηλιον χρή λαμβάνειν

τά της καταρχής διατεθήσεται) = ib. f. 70".

Περί Σελήνης εν καταρχαϊς (Οράν δε χρή και τινι τών αστέ

ρον - αχρειότητα και ασημότητα της καταρχής σημεία) =

ibidem.

Διαίρεσις καταρχική (Στοχαζόμεθά γε μήν εκ του ώροσκόπου

τα σωματικά - προς τα αίτιατικά ζώδια) = ib., f. 73".

Ποταπή ή καταρχή (Παρατηρητέον oυν τoν ώροσκόπον -

αποτελέσματα τούτων καταστοχάζεσθαι) = ibidem.

Τί το είδος της καταρχής (Την μεν ουν καταρχήν εκ της συγκρα

τικής σκέψεως - εσπερίων τών άστρων θέσεων)=ibidem.

Στοχασμός της καταρχής (Η τών ζωδίων ιδιοτροπία- εκ της

κράσεως φθοροποιόν αποτελούσιν) = ib., f. 73'.

"Αλλως (Το μεν καθόλου του αποτελέσματος -το αποτέλεσμα

ιδιότητος), sqr.

Η Σελήνη κενοδρομούσα - την καταρχήν δηλοί =ib., f. 73ν.

"Αλλως (Ο κύριος του ώροσκόπου - ή τον ώροσκόπoν) sqr.

Σκέψαι τον "Ηλιον - μή πταίσης.

Εάν μεν ο κύριος-σίνονται = ib., f. 73ν.

"Αλλως (Σκέπτου πάντοτε τον την πρωτολογίαν έχοντα -

ταπειναι και ουδαμιναί) = ib. f. 74ν.

Εάν ο κυριεύων της καταρχής αστήρ - ούτω κρίνειν τα

πράγματα = ibidem.

Ποταπός ο τρόπος της καταρχής (Δεί σκοπεϊν την Σελήνην εν

ταις καταρχαϊς - και δυσκατορθωτότερον) = ib., f. 74'.

Ει ώφέλιμόν εστι το πράγμα ή βλαβερόν (Γνοίημεν δ' αν ει

ώφέλιμον - τους οικείους τόπους) = ib., f. 75ν.

Περί του τρόπου και της δυνάμεως της καταρχής (Το μεν

ποιόν εκάστου τών αστέρων - ούτως γαρ έχοντες, αδύνα

τοι) = ibidem.

"Ετι περί καταρχής κοινώς in novem capitibus (1" Χρή σκέπ

τεσθαι τους οικοδεσπότας - εκπτώσεως αίτιος 9um "Ετι ούν εν

ταϊς καταρχαϊς - της καταρχής την υπόστασιν) = ibidem.

"Αλλως Ιουλιανού (Ο θείος Πετόσιρις περί καταρχών

λέγων- εάν δε υπό κακοποιών, κακόν), cf. ib., f. 83.
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Ε'. 159.

Ε'. 161ν.

Ε'. 162.

Ε'. 162ν.

Ε'. 166ν.

F. 167.

F. 168ν.

Ε'. 169.

F. 169".

F. 170

Πώς άν τις γνοίητας πεύσεις τών βουλομένων σκέψασθαι εκ

καταρχής. Η φαι <στίωνος> (Γνοίη δ' άν τις τών προσιόντων

και βουλομένων διά καταρχής -δραπετών, και τών ομοίων), =

Ηeph. Τheb. lib. ΙΙΙ, cap. 4.

"Αλλως περί του αυτού (Εάν τις προσέλθη ερωτών- άπρακτοι

οι τοιουτοι).

Περί του τρόπου του ερωτώντος ημάς (Ίδε το ώροσκοπούν

τών ζωδίων - όντες τύχωσιν).

"Αλλως (Ενεργεστέρα γίνεται ή καταρχή - κακοποιών επιπα

ρουσίαν).

Περί ών ερωτώμεθα (Εάν ώρoσκοπή Κρόνος - ή υποκείμε

νον).

"Ετι περί καθολικών καταρχών. Η φαικστίωνος> (Την καθο

λικήν τάξιν- ειρημένων, cf. Ηeph. Τheb. lib. ΙΙΙ, c. 5 = Studi

italiani di Filologία classicα, vol. VΙ, pp. 12-20.

Περί κτίσεως πόλεως οικοδομ ι>ών και καθιδρύσεων (in mg.

Ηφαι<στίωνος>] (Εάν δε βουληθή τις ευδαίμονα πόλιν

κτίσαι - μηδενός τών κακοποιών αστέρων εναντιουμένου), cf.

ib., cap. 7. (Initium idem est, conclusio differt).

Περί γάμου (Τον μεν άνδρα από του Ηλίου - υποτεταγμένην

γαρ αυτήν ποιεϊ), = ib., cap. 9.

Περί συνελεύσεως του ανδρός προς την γυναίκα (Μέλλων δε

συγγίνεσθαι τη γυναικι ο γαμών - τοσαύτα ειρήσθω), = ib.,

«:ap. 10.

Περί χωρισμών (Τους δε χωρισμούς αυτών - επί δε δισώμων

αμφισβητήσιμα), =ib., cap. 11.

Περί τών εκτιτρωσκομένων εμβρύων (Επαν δε κατά γαστρος

αι γυναίκες - μαρτυρίας "Αρεως και Ερμού), cf. ib., cap. 12.

(Initium idem est, conclusio differt).

Περί τών εκτιτρωσκουσών γυναικών (Επικινδύνως δε εκτι

τρώσκουσιν αι γυναίκες - εύκολον και ακίνδυνον), =ib.,

cap. 13.

Περί ευτoκίας και δυστοκίας (Ο "Ηλιος ο ώροσκόπος και η

Σελήνη - επίκεντροι είεν).

Περί γεωργίας (Περί δε γεωργίας αρμόζει της Σελήνης ούσης

καθ' εαυτόν - εν τοις απογείοις αυτής ούσης), =ib., cap. 14.

Περί φρεάτων ορυγής και λάκκων (Ορύττων δε λάκκους -

πραχθείη το έργον), = ib., cap. 15.

Περί αγορασίας διαφόρων ειδών (Επισκόπει την καταρχήν

ούτως - ώροσκόπου και της Σελήνης όντων), cf. ib., cap. 16.

(Init. idem est, concl. differt).

Περί αγορασίας ή ναυπηγίας πλοίου (Περί δε συνωνής ή

ναυπηγίας πλοίου - παρουσίας ή ακτινοβολίας), =ib., cap. 17.
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F. 170".

Ε. 171.

Ε. 171ν.

Ε. 172.

F. 172ν.

Ε'. 173.

Η". 175.

F. 175ν.

Ε. 176.

Περί τεχνών διδασκαλίας (Σελήνη εν Κριώ ή Καρκίνω - τώ

Ηλίω ή διαμετρή).

"Ετι περί γεωργίας (Σελήνης ούσης εν Κριώ - κακά επαύξει).

Περί κτήσεως δούλων (Σελήνη εν τοις ανθρωποειδέσι ζωδίοις

και εμπόρους αγόραζε).

Περί πλού και εμπορίας (Σελήνης ούσης εν τοις ανθρωποειδέσι

ζωδίοις - ταχέως υποστρέψει).

Περί οδοιπορίας (Σελήνης ούσης εν Κριώ, ο αποδημήσας -

τοις αυτοίς σχήμασι, κακήν).

"Ετι περί γάμου (Σελήνης ούσης εν Τοξότη - τών κακοποιών

τουναντίον).

Πότε δεί άρχοντι και δυνάστη συντυχεϊν (Άρμόζει δε άρχοντι

συντυχεϊν - και πεπαιδευμένα τώ Ερμή) = Ηeph. Τheb. ΙΙΙ,

cap. 20.

Περί εμπράκτων ώρών και ονείρων (Περί δε εμπράκτων ώρών

ανέκβατα) cf. ib., cap. 23. (Init. idem est, concl. differt).

περί εμπράκτου ανθρώπου (Ο τεχθείς άνθρωπος αυξιφωτού

σης της Σελήνης - άπρακτος και επιβλαβής γίνεται).

Περί αιτήσεως χάριτος (Τους δε αιτούντας χάριτας - αστοχή

σης της αιτήσεως) cf. ib., cap. 25. (Init. id. est, concl. differt).

Περί αιρέσεως και συνθηκών (Εί τις χρήζων προσενέγκoι σοι

αίρεσιν - το αληθές πρoμάθης), = ib., cap. 26.

Περί επιστολών (Πέμπων επιστολάς επιτήρει την Σελήνην -

και αγγελίας ομοίως σκέπτου), = ib., cap. 27.

Περί δανείων (Ακολούθως τοις προκειμένοις - μαρτυρείτω

σαν τη Σελήνη ή τώ ώροσκόπιμ), = ib., cap. 28.

Περί εγγύης (Ει δε βουληθείης μή εγγυήσασθαι τινα - παρά

σου την όχλησιν εκφεύξη), = ib., cap. 29.

Περί αποδημίας (Ο μέλλων αποδημεϊν εκ του ώροσκόπου -

ή ετέρας περιστάσεις), cf. ib., cap. 30.

Περί του γνώναι τον εισιόντα πρός σε ποιον σκοπόν έχει (Εάν

τύχη η Σελήνη ώροσκοπούσα - ώσαύτως και νυκτός ή

Αφροδίτη) = cod. 12, f. 82.

Περί ομιλούντος ένεκέν τινος πράγματος (Εάν δέ τις ομιλή

σοι - δήλον ότι μαρτυρούντος) = ib., f. 82".

Ποταπόν έξει τέλος έκαστον τών πραττομένων, γνώναι ούτως

(Επιτήρει της Σελήνης τα φώτα - ή εις το τούτου διάμετρον

ή τετράγωνον) = ib., f. 82".

Περί παραδόσεως τεχνών (Εισόμεθα δε ει αμαθείς έσονται οι

παραδιδόμενοι - παραδώσομεν εις την μάθησιν).

Περί ελευθερώσεως (Περί δε ελευθερίας σκεπτόμενος απόνεμε

τον μεν ωροσκόπον- διαφέρει τον ελευθερωθέντα), cf. Ηeph.

Τheb. ΙΙΙ, cap. 21. (Init. idem est, concl. differt).
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ΕΤ. 176'.

Ε. 178ν.

Ε. 179.

F. 179ν.

Ε. 180ν.

Ε'. 181.

Ε. 181ν.

F.182.

Περί χρήσεως καινών σκευών (Σκεύεσι δε ή ιματίοις - φθο

ροποιών κοινωνίας), = ib., cap. 32.

Περί δείπνου ("Ηδη δέ τινες εξέθεντο - τόπων διακρίσεσιν),

cf. ib., cap. 33. (Init.idem est, concl. differt).

Περί αγώνων και θεωριών (Επί δε καταρχής αγώνων - τοις

θεαταίς) cf. ib., cap. 22. (Init. idem est, concl. differt).

Περί κριτηρίων και εγκλήματος και νίκης και ήτέρης (Ι. ήττης

(Επισκεπτέον δε τα περί τά κριτήρια - προγνόντας αποφαί

νεσθαι), cf. ib., cap. 34, et Studi ital. d. Filol. class., VΙ, p. 26.

Περί εξοριζομένων της πατρίδος και βρεφών εκθέσεως (Περί

δε τών εξοριζομένων της πατρίδος - την επάνοδον δηλού

σιν), = ib. cap. 35.

Περί τών εν ειρκτή συγκλειομένων (Περί δε τών ειργομένων

εν φρουραίς - το γαρ τέλος εκ τούτου δηλούται), cf. ib.,

cap. 36. (Init. idem est, concl. differt).

Περί βίου και κτήσεως (Σκοπείν δει τον δεύτερον τόπον -

ώφελούσιν ή βλάπτουσιν).

Περί απωλείας πράγματος και ει ευρεθήσεται το απολωλός

(Και ενταύθα τα του Δωροθέου - το απολωλός τόπον εκ

τόπου διαμείψαι).

Τί το απoλόμενον (Σελήνη εν ορίοις Κρόνου ούσα - ει δε

περιττόν, εν μόνον απώλετο).

Τίς ο κλέπτης (Εάν τόν ώροσκόπον ότε"Ηλιος - τού κλέπτου

μορφήν τε και ιδέαν).

Περί της ιδέας τών κλεπτών (Εάν ο του Διός αστήρ - αλλά

κρύπτεται).

Τίνι τρόπω απώλετο (Εάν ο Κρόνος μαρτυρή - διά πανουρ

γίας).

Περί δραπετών (Γνωσόμεθα τον μεν δραπέτην - είρκται), cf.

Ηeph. Τheb.ib., cap. 37.

F. 186. Άλλο περί τών αυτών (Ο αποδιδράσκων εν τροπικoις - μετα

Ε. 186ν.

Ε. 187ν.

Ε'. 188.

ρυθμίζεται), = Studi itαl. di Filol. class, VΙ, p. 27.

Καθολικά παραγγέλματα (Καθόλου αι μεν απόρροια της Σελή

νης - γίνεται ή καταρχή).

Ανάκρισις εκ της τών αστέρων συγκράσεως περί ου τις ερω

τάν βούλεται (Εάν τινος ερωτώντος ώρoσκοπή ζώδιον -

άπρακτοι οι τοιουτοι και βέμβοι).

Περί της δυνάμεως τών αποτελουμένων έκ τε τών αστέρων και

τών ζωδίων (Ίδία μένουν κατά την οικείαν φύσιν - επί τον

της Σελήνης τόπον ή τον ώροσκόπoν).

Ει αληθές ή ψευδές το πράγμα περί ου ή καταρχή (Τα στερεά

ζώδια ώροσκοπούντα - αποφαίνειν την καταρχήν) = cod. 12,

f. 78ν.
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Ει φίλοι εισίν ή εχθροί περί ών ερωτώμεθα (Χρή σκέπτεσθαι τάς

συμπαθείας - σχήμα ασυμπαθώς) = ib., f. 78ν.

Ει έγκυός εστιν ή γυνή περί ης η ερώτησις (Παρατήρει τα β'

φώτα -- έγκυον είναι).

Περί αρρένων ή θηλυκών εγγαστρίων (Περί αρρενικών και

θηλυκών εγγαστρίων - ει δε τεθηλυμμένοι, θήλυ) = cod. 12,

f. 79.

F. 188". Ει ευδοκιμεί τις εν τώ ελπιζομένω ή oύ (Τους λαχόντας την

οικοδεσποτίαν - επαναφοράς προσνεύσεως) = ib., f.79.

Άλλως ει έχει εγγάστριον (Ο τοιούτος τρόπος εκ δύο τρό

πων - εν γαστρί δηλούται) = ib, f. 79ν.

Άλλο (Νοείσθω σοι τούτο αστερικώς - ουκ έχει εν γαστρί)=

ibidem.

Άλλο (Εαν εύρης τινά τών οικοδεσποτών - και τα ίσα από

ώροσκόπου) = ibidem.

F. 189. Ει άρρεν ή θήλυ το εγγάστριον (Ο "Ηλιος εάν γένηται τετρά

γωνος τώ κλήριμ - πρός θηλυγονίαν)= ib., f. 80.

Αποτελέσματα τών συνδέσμων (Εάν ο σύνδεσμος γένηται

μετά του Διός - ούτε βλάψει ούτ' ώφελήσει).

Περί αγορασίας (Η μεν Σελήνη τώ πωλουμένω ή χαριζομένω

πράγματι - συμφόρως λήψεται).

F. 189". Περί ανδρογύνων ατέκνων ποιος αυτών αίτιος της ατεκνίας

(Τον μεν άνδρα εκ του ώροσκόπου λάμβανε - από τούτων

λέγε στερεύειν) = cod. 12, f. 81".

Εάν τις πεπόρνευκεν (Σκέψαι τον Αρην και την Αφροδίτην-

πρώτον ών την Σελήνην εθεώρει) = ib., f. 81ν.

<Valentis>. Περί της τών ιβ' τόπων διακρίσεως (Επει συμ

βαίνει πολλάκις της ώρoσκοπούσης - λοιπών υπό γήν τόπων

ομοίως) = ib., f. 83ν.

<Αntiochi>". Περί αρρενικών και θηλυκών ζωδίων και αρρε

νουμένων και τεθηλυμένων τόπων και αστέρων (Αρρενικά μεν

ζώδιά εισιν σ' - ενέργειαν αυτής ουκ είρηκεν).

F. 191. Περί αιρέσεως τών αστέρων (Επί των ημερινών γενέσεων -

διακείμενοι ελαττούσιν αυτάς).

Περί της τών ιβ' ζωδίων κράσεως (Ο μεν Κριός πυρώδης - αι

τοιαύται ποιότητες).

F. 191". Περί παθοποιών ζωδίων (Ψώρας λέπρας λειχήνας - και υπο

κύρτους τους ούτω γεννηθέντας).

Περί ζωδίων ασελγών και σινοποιών (Ασελγή και παθοποιά

είσιν Κριός - από μέρους και ο Λέων).

" Ωuae sequuntur usque ad f. 197 in cod. 12 (f 84 ad 92) Αntiocho tribuuntur

et in appendice edentur.
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Γ. 192.

F. 192ν.

Ε'. 193.

Ε'. 193ν.

Ε'. 194.

Ε'. 194ν.

Ε'. 195.

Αιτιολογία τών υψωμάτων και ταπεινωμάτων τών αστέρων

(Ειρηκότες περί φύσεως συγκρατικής τών τε ζωδίων και αστέ

ρων - ουδείς υψώσαι δύναται).

Αιτιολογία της εναντιότητος τών αστέρων (Τίνος δε ένεκεν οι

οίκοι - ανενέργητον αποτελείται).

Περί της αιρέσεως τών τριγωνικών δεσπότων (Έκάστης δε

τριγωνικής πλευράς - επίκοινος αυτών Σελήνη).

Περί τών λατ’ δεκανών και τών παρανατελλόντων αυτοίς και

τίνος αστέρος έκαστος πρόσωπον φέρει (Του ζωδιακού κύκλου

εις ιβ' τμήματα - αγαθυνομένην δε, σμικρύνει).

Περί τών ορίων (Πάλιν οι παλαιοί και εισέτι - πράγματος

κυριεύωσιν).

Περί της πλευράς τών τριγώνων και τετραγώνων και εξαγώνων

σχημάτων (Τών τριγώνων και τετραγώνων - αϊτινες καλούν

ται χρονικαί).

Περί συμπαθών και ασυμπαθών ζωδίων και τών προς άλληλα

σχηματιζομένων (Συμπάθειαν μεν έχουσι προς άλληλα - δίς

γαρ τα ρπ’, τξ').

Περί τών ιβ' μορίων τών ζωδίων (Διεϊλον δε και ετέρως

έκαστον τών ζωδίων - μάλιστα δε εις τας γενεθλιαλογίας).

Περί ακούοντων και βλεπόντων άλληλα ζώδια (Συμβάλλονται

τα ακούοντα και βλέποντα ζώδια - σημεία ίσον απέχοντα).

Περί επιθεωρίας (Τούτων ούτως διαιρουμένων - ή κατά εξά

γωνον στάσιν).

Περί ακτινοβολίας (Ακτινοβολεϊν δε λέγεται κατά τα ειρημένα

σχήματα - από τών δεξιών επί τα αριστερά).

Περί δορυφορίας (Δορυφορία δέ εστιν όταν εν οίκω - και οι

νυκτερινοί τους ήμερινούς).

Περί συμφωνίας (Σύμφωνοι δε, μείζονες μεν αι τρίγωνοι

δορυφορίαι - προς ενέργειαν).

Περί επιδεκατείας (Επιδεκατεία και καθυπερτήρησις - ή

εξαγωνικώς επιθεωρή).

Περί κακώσεως (Κάκωσις λέγεται όταν υπό κακοποιών -

προαναφορά του υπογείου).

Περί ιδιοπροσωπίας (Ιδιοπροσωπείν δε λέγονται όταν προς

τον "Ηλιον - οι οίκοι αυτών).

Περί μετοχής (Μετοχή δέ εστιν όταν β' αστέρες εν ενί ζωδίω

παρώσιν ή επιθεωρώσιν αυτό - τυγχάνει δε του μεν οίκος,

του δε ύψωμα).

Περί δεσποτείας αλλήλων (Δεσπόται δε αλλήλων - οι αστέ

ρες).

Περί οικοδεσποτίας (Οικοδεσπότης δε λέγεται, όταν πλείονας

έχη λόγους - φάσεως ή συσχηματισμού).



ΟΟΙΟΙΟΕS FΙ.ΟRΕΝΤΙΝΙ 17

Περί κολλήσεως (Κόλλησίς εστιν ή και συναφή - της συνο

δικής μοίρας).

Περί μεσεμβολήσεως (Μεσεμβόλησις δέ εστιν όταν αστήρ -

ακτίνας βάλλη). -

Περί παραλλαγής (Παραλλαγή δέ εστιν - σχήμα μοίρας α).

Περί συνδέσμου (Επί σύνδεσμον λέγεται φέρεσθαι-άχρι τών

αυτών ιε' μορίων).

Περί κενοδρομίας (Κενοδρομία δέ εστι - σχήμα συνή).

Περί ομορoήσεως (Ομορόησις δέ εστιν - ορίοις αυτών).

Περί εμπερισχέσεως (Εμπερίσχεσις δέ εστιν όταν β' αστέρες-

πρόσω ή οπίσω).

Περί τών εν δυνάμει αστέρων (Εν δυνάμει δε εις έκαστος -

χρηματιστικώ τόπιμ).

Περί λαμπηνών (Εν λαμπήναις δε ιδίαις - μεταβάλλονται εις

αγαθοποιϊαν).

Περί του πώς χαίρουσιν οι αστέρες (Χαίρειν δε λέγονται οι

αστέρες - οι δε νυκτερινοί, υπόγειον).

F. 195". Περί τών υπαύγων αστέρων ("Υπαυγοι δε λέγονται είναι -

Ε'. 196".

ΕΤ. 197.

Ε. 198.

φάσεων ψηφοφορίας).

Περί τών δηλουμένων χρόνων υπό τε τών κέντρων τών επα

ναφορών και τών αποκλιμάτων (Ο μεν ώροσκόπος δηλοί την

πρώτην ηλικίαν - περιοχήν εκάστου τών ιβ' τόπων).

Περί κλήρων σημασίας (Ο κλήρος της Σελήνης - προαναι

ρείσθαι λέγε).

Περί τών ασυνδέτων αστέρων προς την Σελήνην (Η Σελήνη

ασύνδετος τυχούσα - ισοδυναμούντων ζωδίων συνίστανται).

Αποτελέσματα τών δορυφοριών του Ηλίου (Κρόνος επί δορυ

φορία τυχών - παρ' αίρεσιν δορυφορούντων).

Περί τών εκ τών ενεργειών και μορφώσεων εφηρμοσμένοις

(l. -ης) τοις ζωδίοις διαφόρου προσηγορίας (Την δ' εκ τών

μορφώσεων τών ζωδίων - φωνήν γαρ ου κέκτηνται ταύτα),

cf. cod. 12, f. 93ν.

Περί τών εν ταις καταστάσεσιτών αέρων συμβαινόντων, ανέ

μων δηλονότι, ύετών βροντών πρηστήρων αυχμών σεισμών και

τών λοιπών τοιούτων (Κρόνος κυριεύσας τών ορίων της

συζυγίας - εώος δε, γαληνότατος), cf. ib., f. 95.

"Οσα οι πλανώμενοι αστέρες εν εκάστω τών ζωδίων σημαί

νουσιν (Κρόνος εν Κριώ γινόμενος - βροντας ποιεϊ), cf. ib.,

f. 98.

. Φυσική θεωρία περί σεισμών (Καθόλου τοίνυν περί τών εν τη

γή γινομένων σεισμών - και τα του Σκορπίου επόμενα),

cf. ib., f. 110 sq. Wachsmuth, Lydi de ost., p. 172sq.

F. 204". Περί πολευόντων και διεπόντων(Ιστέoν έκαστον τών ζ' αστέ

ΟΟD. FΙ.ΟR. 2
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Ε. 206.

Ε. 209.

Ε. 209ν.

Ε'. 210.

Ε'. 210ν.

ΕΤ. 211.

F. 212.

Ε. 212ν.

ΕΤ. 213.

F. 213ν.

Ε'. 214,

F. 214ν.

Ε'. 215.

Γ. 215ν.

ρων - επάνοδον μετά ασθενείας σημαίνει (206 κανόνιον τ.

πολ. και δ.)

"Αλλο περί τών αυτών λεπτομερέστερον (Ημέρα α' "Ηλιος

πολεύει - ή σίνος έχων εν τώ όφθαλμώ).

Έτι περί τών αυτών (Τα πολεύοντα και διέποντα -και δίαιταν

και χειρουργίαν) = cod. 12, f. 139".

Περί τών της Σελήνης σχημάτων (Τά της Σελήνης σχήματα α

και φάσεις καλούσιν - μείωσιν τού φωτός ποιείσθαι) =

ib., f. 140.

Περί τών κατά μονομοιρίαν ορίων τών ζ' αστέρων (Ιστέον δε

και τούτο - το κανόνιoν τοιούτον).

Κανόνιον ορίων μονoμοιριαίων.

Έφοδος τών κατά μέρος επισημασιών (Αι κατά μέρος έφοδοι

τών επισημασιών - επί μέρους τύχωσι συσχηματιζόμενοι).

Περί της από τών μετεώρων επισκέψεως (Πρός δε τας κατά

μέρος τών επισημασιών - ουκ αστοχήσει του σκοπού).

Καθολική παρατεί (l. ή) ρησις από της κατά την θερινήν τρο

πην εποχής της Σελήνης (Ει κατά την αρχήν του Καρκίνου -

τών θαλασσίων τοις ποταμίοις εξομοιούνται), cf. cod.12, f.153.

Τί σημαίνει έκαστον τών ζωδίων και τών αστέρων και τίνων

δεσπόζουσιν (Κριός δεσπόζει λειμώνων και πεδίων - και τών

εν αυταίς ιχθύων), cf. ib., f. 155. Εdid. Ludwich, Μααϊmί et

Αmmonis rel., p. 119.

Περί (l. ποια) τών ειδών ανήκει εν ενί εκαστώ αστέρι (Κρόνου

κρόμμυα και σκόρoδα -και ελέφαντας και τα χειροήθη) etc.=

cod. 12, f. 155ν. Εd. Ludwich, op. cit., p. 120-122.

Περί τών ζωδίων ώροσκοπούντων (Κριού μεν ώρoσκoπoύντος

οι τικτόμενοι - ή δε Σελήνη ευκράτους και ευσάρκους) =

Ηephaestio II, 2, finis.

"Εκθεσις περιληπτική της τών ιβ' ζωδίων ενεργείας (Αρσενικά

Κριός Δίδυμοι Λέων Ζυγός - θηριοειδές Τοξότης).

Περί αποτελεσμάτων αυτών (Σημαίνειν φασιν οι αστρολόγοι-

οδεύοντας πραγματευομένους).

Ετέρα σύνοψις περί αυτών (Ο ζωδιακός κύκλος διήρηται εις

ιβ’ τμήματα - ήτις αναλογεί τώ ύδατι).

Περί τών προσώπων ά επέχουσιν οι ζ' αστέρες εν τοις τών

ζωδίων δεκανοϊς (Επει δε έκαστον τών ζωδίων - εξεθέμεθα

έχον ούτως sqr. canon) = cod. 12, f. 169. Cf. Paulum Αlexan

drinum, ed. 1586, Β. 4ν.

Περί ερωτήσεως κινήσεως στρατοπέδων (Εάν ερωτηθής περί

δύο στρατοπέδων - κίνησιν και σχματογραφίαν).

Περί πολιορκουμένων πόλεων (Δεί σκοπεϊν τόν ώροσκόπον

κακοποιών δει άλωσις της πόλεως). - Ηaec capitula (f. 215'



CΟΙΟΙΟΕS FLΟRΕΝΤΙΝΙ 19

F. 216.

Ε'. 216".

Ε. 217.

F. 217ν.

Ε. 219ν.

Ε. 221.

Ε'. 225.

Ε. 232ν.

216") de rebus bellicis etiam in cod. 12, f. 169 sqq. inve

niuntur.

"Αλλο εις το αυτό (Επιτήρει την Σελήνην εν ποίω ζωδίω -

μοχθηρόν τον πόλεμον έσεσθαι).

Προς το πολιορκήσαι πόλιν (Έστω η Σελήνη λειψιφωτούσα

πολιορκουμένη πόλις).

"Αλλο (Σκέπτου την Σελήνην - ο δε Κρόνος βραδυτητα).

Περί επιστρατείας ("Οταν τις ερωτήση σε - μάλιστα επίκεν

τροι όντες).

Περί λόχου και δούλου (l. δόλου) και ενέδρας (Τοις δ' επιχει

ρούσι λόχον ή δόλον - ενέδρας επιχείρησις).

"Αλλο (Έστω ο Ερμής συν τη Σελήνη -τών ζωδίων κυρίους).

Εις το πήξαι κορτίναν (Εάν επιτραπής υπό βασιλέως -πυρός

κίνδυνον φέρει).

Ει γίνεται τόδε το πράγμα ή ου και ει εγγίζει ή βραδύνει (Πρό

πάντων χρή σκοπεϊν - πράγμα σημαίνουσιν).

Πρός το γνώναι τί έχει ή επιστολή πότερον αληθές ή ψεύδος

ή εν δόλω γέγραπται ή υπό δούλου εκομίσθη ή ελευθέρου

(Του Αιγόκερω ώρoσκoπoύντος - αληθινά και βέβαια) =

cod. Windobon. 115, f. 72ν.

Περί φαρμακείας (Ο Ερμής κακούμενος, φθόνον - διαπίπ

τοντα και σβεννύμενα) = ibidem.

Περί Ηλίου εν ορίοις τών άλλων (Ο "Ηλιος εν ορίοις του

Κρόνου - πράξεις εμποδίζει).

Περί Ηλίου ομοίως εν ορίοις (Σελήνη εν ορίοις Κρόνου ώρο

σκοπούσα - έναντιότητα σημαίνει).

Μέθοδος της τών κλήρων ευρέσεως (Φέρε δή και περί τών

κλήρων - και ου κατά το ανάπαλιν) cf. cod. 12, f. 130.

Περί δραπετών (Σελήνη εν Υδροχόω (del. Υδροχόιμ suprascr.

Κριώ cod. 8, f. 152] ο φυγών ταχέως ευρεθήσεται - ευρεθή

σεται ο δραπέτης).

"Ιατρομαθηματικά Ερμού του Τρισμεγίστου πρός Άμμωνα

Αιγύπτιον (Τον άνθρωπον, ώ "Αμμων, κόσμον φασιν οι

σοφοί - ουδεν επιγίνεται). Ρost prooemium sequuntur capi

tula duo. - Εd. Camerarius, Αstrologicα, Νοrimbergae 1532,

p. 37 sqq.; Ιdeler, Physici et medici graeci minores, t. I (1841),

p. 387 sqq. - Ceterum cf. cod. 8, cap. σκέ sqq.

Γαληνού περί κατακλίσεως νοσούντων προγνωστικά εκ τής

μαθηματικής επιστήμης (Περί μεν του υπαρκτικήν είναι -

αναιρεθήσονται γάρ). Cf. cod.12, f. 5 sqq. - Εd. Κühn, Galenί

opera, t. ΧΙΧ (1830), p. 529-571.

Περί τοκετών πτώσεων και τραυμάτων (Ουδέν δε ήττον και

τούτο γινώσκειν - εστίν εκάστου). - Εd. ibid., p. 571.
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ΕΤ. 233.

F. 233ν.

Περί φλεβοτομίας και καθάρσεως (Επί πάσης φλεβοτομίας -

τώ κάμνοντι), cf. ibid., p. 519, cuius tamen initium differt.

Παγκαρίου περί τών αυτών (Σκεπτόμενος περί νοσημά

των - ώφέλιμος γίνεται), cf. cod. 12, f. 16.

F. 234. Περί αρρώστων και ιατρών (Σκόπει περί μεν του αρρώστου -

ή τους κακοποιούς).

F. 235. "Αλλη σκέψις περί του αυτού (Ο μεν ιατρός εκ του ώροσκόπου

ΕΤ. 236.

Ε'. 236".

F. 237.

Ε. 237.

F. 237ν.

λαμβάνεται - α διά το μήκος της γραφής παρελείφθησαν), =

cod. 12, f. 19. -

"Αλλως (Στήσον τα δ' κέντρα ώς επί γενέσεως - τών συν

δέσμων) = ibidem.

"Αλλως (Περί μεν της ασθενείας αυτής - αποφαίνεσθαι).

Έτι περί κατακλίσεων εφ' ών γινώσκομεν τάς γενέσεις (Εάν

εννεαδικός τύχη κλιμακτήρ - όμοίαν διάγνωσιν).

Περί ου ερωτώμεθα που έχει η νόσος σημείον (Έστω το

μεσουράνημα κεφαλή - και στείρας σημαίνει)

"Αλλο (Σελήνης ούσης εν Κριώ - μη λέγε αυτόν τεθνάναι).

F. 238. Περί αρρωστούντος ει ζήσει ή τεθνήξεται (Θάνατον μεν σημαί

Γ.:238'.

Ε'. 239.

F. 239ν.

ΕΤ. 240.

νει εν τη καταρχή - νοσείν παρασκευάζει).

Ηφαιστίωνος περί του αυτού (Ιστέον ότι οι αρξάμενοι

νοσείν - εν δε Ιχθύσι ποδάγραν).

Περί χειρουργίας (Τάς δε χειρουργίας τών μελών - και ετέρας

χειρουργίας).

Περί καθαρσίων και αποτροπιασμών (Εάν τινι συμβή γενέ

σθαι - κοιλίαν καθαίρειν ούσης εν τώ συνδέσμω).

Μέθοδος δι' αριθμών περί του προγνώναι τον νοσούντα είτε

ζήσει μετά υγιείας είτ’ επικινδύνως είτ’ αποθανεί (Φιλοκαλίας

χάριν - έστι δε το κανόνιον τόδε, sqr. canon).

Στεφάνου Αλεξανδρέως " φιλοσόφου και οικουμενικού

διδασκάλου αποτελεσματική πραγματεία προς Τιμόθεον τον

αυτού μαθητήν, πρόφασιν μεν έχουσα την νεοφανή και άθεον

νομοθεσίαν του Μωάμεθ, πολλά δε και άλλα τών μελλόντων

προσαγορεύουσα (Τοις ήδη πεπονημένοις τών πάλαι σοφών-

και την τών κρατούντων ώμότητα).

8= Ρlut, 28, cod. 14. - Chartac. cm. 19,8 Χ 15, ft. 321 (nonnulla ex integro vel

partim vacua) s. ΧΙV exeuntis [cf. capp. κε' et υιςΊ. Ρristina numeratio : αuaternio

nes α - μ; desunt guaterniones duo ante κα. Codicem exaraverunt variae manus:

1" ff. 1 - 4 -- 9 -- 310 - 314, 2" ft. 4' - 8 -- 9 -- 10 -- 17 (quae ad carmen

spectant) --315' - 321; 3" ff. 10 -- 11 -- 17 usque ad carmen -- 18 - 309. F. 1

" Οpusculum est ψευδεπίγραφον circa ann. 775 p. C. n. compositum; vide Usener,

Ιndea Schol. Βοnn., 1879, p. 9 sqq. Ιdem edidit in ind. schol. anni 1880.
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manu recenti: “ Apotelesmatica diversorum auctorum, quorum pagina sequenti

exstat index ,; (f. 2 index latinus inabsolutus in ea quae in codice habentur); f. 1v

n° 14; f. 2 summo mg. n° 605 in lit., sqr. n° 204, quem numerum extremum paulo

post repetitum legimus. Nomen possessorum codicum : f. 2, Olim Angeli Politiani.

Repertus inter libros comitis Iohannis Mirandulanj.

F. 2. ..... Kpóvog ó kαί<φ>αivuJv διὰ \' Xp6voug tòv oikeiov ötépye

ται κύκλον κστά τήν τροαιpeTiKhv αὐτοῦ kivnoiv — διέρχ€ται

τὸν αὐτῆς κύκλον τροστeuotârn oÜora- tú 'HAtu/ ouvo8eÜei

διὰ λ'.

F. 2". Ei Yivùoykol<> δτι δ "Hλιος uetà tò eioe\0eiv eig ἐκαστον

zύδιον διέρχ€ται καθ' έκάστην ήμέραν μοῖραν μίαν — και ἐνθα

άν καταλήάng, èv èkeivu9 éoti ί Σe\ήvn τύ ίιμδίω sqr. canon.

Ei BoÜ\<et> eiòévσι ἐν τοίιμ Zuyöíup eÜpto ketoi δ "Hλιος —

kαταλήτel eig ko' • X • καθ' ήν λέτω eivσι τὸν "H\iov.

3. Canon, summo mg. üpoOköTrog.

3". 'Eppunveiq Ttepi τύν τριτύvuJv τúv 13' ZuJòiuJv καί τύν ύυujuά

. TuJv αύτύv(Kplòς οίκος 'ApeuJg* ύυοῦται δ"Hλιος 10' μοίραις — .

eÜpolς τὸν ύροσκόπον* ούτ€ρ διάμ€τρος αύθις δ δύvuJv).

F. 4. TTepi üpo0koToÛvTuJv (Kpiòς TaÜpog Aiòuuoi TTap0évoς —

έλάττων δέ τύv öeivùv) sqr. 'O "H\ιος και ή 'Aqppoöttn καί δ

'Epμῆς διὰ Xpóvou èvòς κυκλοῦσι τὰ Zúòια — άτοUv ύρας

1q ' sqr. Eioy€ρχομένου δέ τοῦ “Hλίου ἐν τοῖς Ζυδίοις μeTO

Bάλλονται τά ζύδια ούτως — KapKivog AiTökepuJg 'IX0Ü€ς

öeivó.

F. 4'. <Iohannis Camateri> ' carmen astrologicum ('E£ oùpœ

viuUv άvτύΤuJv αοι βιβλίον — καί τῶν δυνατῶν ἐν δόμοις βασι

\éuJv). -

qu/70 é*ei (fort. qu£0' έτel sc. a. 1261 p. C. n.) άτρι<\ίου> e'*

úpq α' ἐκλειμις 'H\iou — δκτωBpiou 10' úpq e' έκλειιμις 'H\iou |

Tiì \α' öekeßpiou τῆς ie' N' (ivδικτιύνος?) KT' — iùoi <l. έύοι>

άνατολικοί.

F. 9". Camateri carmen interruptum iterum procedit : λύ3ng

δίδυσι συματικῆς τὸν φόβον — Ei òè kokoÜTOi τὰ κσκὰ τλ€iuU

λέγe.

F. 10. Index in ea quae inde a f. 18 exarata sunt [ib. adnotatio:

δταν Βούλει ἐκλειττικά keqoόλαια, Zítnoyov τσύτα τά ι' ἐν τύόe

τύ Trivσκι* kß', £m', τqα', UUo', U10', Uke', U\α', Uv0', Uvm'.]

F. 10". Camateri carminis continuatio: ei δ' οὐ τρὸς αὐτὸν σχημα

τισμὸv eioq)€pm — èv öekάτιρ κλῆρος ei TréOn TÜXng.

F. 17. Id. αὐv τύ KUpiuy oXfiuari τύν ἐκκρίτων — κέρδος δίδωσιν

Ê

' Iohannis Camateri carmen ex codd. Parisinis ed. Miller, Notices et eaetraits

des mss., XXIII (1872), 2 pp. 40. 112; cf. Krumbacher, Byz. Litg., ed. 2, p. 760.
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Β'. 18.

ΕΤ. 18ν.

Ε'. 19.

Ε'. 19v.

εκ βροτών πενεστάτων και ταύτα βίβλος ή Βαβυλώνων

γράφει].

Διά συντόμων εύρεσις κατά τον ζητούμενον ρωμαικόν μήνα

του ενισταμένου έτους τού τε τόπου και του χρόνου τών συνό

δων και τών πανσελήνων διά κανονίων νέων μεταποιηθέντα

από τών εν τη μεγάλη του Πτολεμαίου συντάξει εν ταις

συνόδοις και πανσελήνοις και διά κανονίων τής ανωμαλίας

Ηλίου τε και Σελήνης εξ ών και συντομωτάτη μέθοδος υπο

δηλούσα εν ποία συζυγία έσται έκλειψις Ηλίου και Σελήνης,

υπέρ τινων τούτο αιτησάντων ωί ένόν <sic, P> γενέσθαι είτα

εκ τούτων και περί τής καθ' εκάστην εποχής ομαλής τε και

ανωμάλου Ηλίου Σελήνης δε μόνης της ομαλής. Capita ita

inscribuntur.

α'. Μέθοδος τών συνόδων πανσελήνων ών ή αρχή μέθοδος τών

συζυγιών (Η σύνοδος και η πανσέληνος - του πλάτους

αυτής).

β'. Χρόνος της μέσης συζυγίας (Και ούτως έχομεν τον χρόνον

- από του εν ώ έστιν ο "Ηλιος).

γ'. Εποχή Ηλίου ομαλή ή κατά την σύνοδον εν ποία μοίρα εστί

τών ζωδιακών εν ή δηλούται και η τής Σελήνης ομαλή εποχή

ή κατά σύνοδον ή ή ταύτης εποχή ή κατά διάμετρον εν παν

σελήνω (Του δε Ηλίου η εποχή - εποχήν ληψόμεθα).

δ'. Περί της ακριβούς του Ηλίου εποχής εν τη ομαλή συζυγία

(Εισαγομένων τών του απογείου - ελάττους τών ρπ').

ε"."Οπως χρή ποιείν όταν ώσι και λεπτά εν τοις εισαγομένοις

αριθμοίς εν ταις ανωμαλίαις ("Οταν δε ώσιν εν τοις εισαγομέ

νοις - ληψόμεθα την ακριβή).

σ'. Περί της ακριβούς της Σελήνης εποχής εν τη ομαλή συζυγία

(Εισάγοντες δε μετά τούτο - επισυναγωγής τών ημερών).

ζ". "Οπως δεί ευρίσκειν τον τόπον τής ακριβούς συζυγίας

(Εάν δε διαφέρωσι - διάμετρον πανσέληνον).

η'. Εύρεσις της ώρας της συζυγίας (Τον δε ακριβή χρόνον -

Ηλίου προστεθήσονται).

θ'. Εύρεσις του καιρικού της Σελήνης ανωμάλου ώροδρομή

ματος (Το μέντοι τηνικαύτα - έξομεν χρόνον).

ι'. Περί του πλάτους της Σελήνης προς τας εκλείψεις συντε

λούντος (Το πλάτος δε της Σελήνης - βορείαν ανάβασιν).

ια'. "Οπως δει ενταύθα τον ενόντα τροπικόν διορθούσθαι εν

ταις συζυγίαις, το παρά τα ανώμαλα νυχθήμερα διάφορον

(Τάς μέντοι ώρας - ποιεί διακεκριμένας).

ιβ"."Οθεν τα εκλειπτικά όρια και εν ποίοις αριθμοίς του βορείου

πέρατος έσται έκλειψις (Του δε βορείου πέρατος - επισταμέ

νας μεθόδους).



ΟΟΙΟΙΟΕS FΙ,ΟΗΕΝΤΙΝΙ 23

Ε. 23.

ΕΤ. 23ν.

Ε'. 24ν.

F. 25.

Ε. 25ν.

Ε. 26.

ιγ' in mg. deest, in indice f. 10 exarato caput ιγ' κανόνια con

tinet, in textu περί της οικουμένης (Ιστέον ότι τινές ών εστι

Παναίτιος ο Στωικός και Εύδωρος ο Ακαδημικός - αντίχ

θονες λέγονται) sqr. Αντίζυγα δέ εστι ζώδια τάδε - Ιχθύες

21-22 canones habemus.

ιδ'. Περί τής ευρέσεως τής κατά μήκος εποχής τών φώτων [sic

in ind.; in textu post εποχής: Ηλίου και Σελήνης δε ει και μη

ακριβώς από τών συνόδων και τών πανσελήνων] (Εκ τούτων

δέ εστιν ευρείν - και ζήτησις εν κανονίοις).

ιε'. Περί του ειδέναι εν συνοδοπανσελήνοις εί έστιν έκλειψις

(Χρή δε ειδέναι - σιδ' μα' λθ").

ισ.'. Περί τών εκλειπτικών συνδέσμων και του της Σελήνης

πλάτους και εν ποίιμ αριθμώ έσται έκλειψις (Και περί συν

δέσμων ειδέναι χρή - την έκλειψιν ή παράλλαξις).

ιε'. Περί τών συνδέσμων τών εν ταις εκλείψεσι (Δεί δε τών

συνδέσμων - εξηκοστόνα).

ιζ". Canones.

ιη". Περί εποχών της Σελήνης ("Ινα δε και εξ ών - του Πτολε

μαίου συντάξεως).

ιθ'. "Ετερα κεφάλαια περί τών αστέρων (inscriptio ex indice

deprompta] (Κατά τους επιμερισμούς του Κλαυδίου Πτο

λεμαίου - τον διάφορον εν τοις κανονίοις).

F. 28 sine tit. Επί δε τών ε' πλανωμένων αστέρων αν ληφθή δι'

[F. 28'.

αστρολάβου - ή διά τών επιλογισμών.

Imo mg. manus recentior et inelegantior exaravit ημείς δε

προστίθεμεν τώ ελαχίστω ώροδρομήματι της Σελήνης τώ αυτώ

αει, πότε μεν πλέον, πότε δε έλαττον, πότε δε ουδέν και διά

τούτο ουδέν άτοπον συμβαίνει, ουδε έλαττον του ελαχίστου].

F. 29ν sine tit. Κατά το πρόχειρον το Ελληνικόν - της Σελήνης μετά

F. 30.

F. 31".

Ε'. 32.

F. 32ν.

Ε'. 33.

βάσις.

κ'. in indice : κανόνια ε', in textu έτη απλά Σελήνης.

κα'. Περί εκθέσεως χρησμών (Οφείλεις ειδέναι πρώτον - εν

τη ώρα της ερωτήσεως).

κβ'. "Ετερα κεφάλαια περί τών εκλείψεων δ' (Επί τών ήλια

κών εκλείψεων ει μεν - το ε' και τα λοιπά μόρια).

κγ'. Περί τών εφημερίδων ("Ανω και κάτω τόπους μείζονας -

περί της καταγραφής και τών καταρχών).

κδ'. Περί της ψήφου του Ηλίου (Την δε ψηφοφορίαν του

Ηλίου ποιούμεν - τους στηριγμούς και τας φάσεις).

κε. Αι εκλείψεις (Έτους τωπδ' (= 1376 p. C. n.) ιζ' ιουλίου

Ηλίου έκλειψις - μετά την ε' δεκεβρίου του qε) manus

recentior addidit <τ>ώ στωσε' έτει (= 1387 p. C. n.) έκλειψις

Ηλίου - και απριλλίου κθ' ώρα δ' έκλειψις Σελήνης.
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F. 88v.

F. 102r.

xq'. 'Ek tùv 'Hqoaiot iuvoç toù 0nBαίου ι άποτ€\eopuati

kúv koi έτέpuJv ταλαιúv * Trepi τῆς τύv 13' uopiujv övoμασίας

kαί δυνάμ€uJg. — Capp. kq'— Éq' (f. 75') fere omnino con

sentiunt cum capitibus quae inde a 'Ek τύv 'Hq) αιστíuJvog

τοῦ Θ mßq iou, etc. foliis 99-131v codicis 7 servantur, nisi

quod f.46v, Trepi qùoeuJg tùv ZuyöiuJv (Heph. Theb. I, cap. 20)

explicit ό μέν τοῦ Kpóvou άστήρ μόνος την οίκοδeoToteiav

TrpoeTpôqnoyav, p. 79, 7 (Engelbrecht); f.67v, Trepi Xp6vujv διαι

pέσ€uJg in has partes divisum apparet : τ€ρί τοῦ ἐνιαυτού;

Trepi umvòς; Trepi íiuépag. — Capp. TTúς δ€ί σκέπτ€σθαι τάς

μ€ταφοράς κ.τ.λ.(f. 140) usque ad Tr€pi unvòς κατὰ τὸv NeX€υύ

(f. 148) codicis 7, omissa sunt.

Capp. £7' ad Trz' (f. 77r-88") quae ad Hephaestionem minime

sunt referenda (£0' et Trì' Iulianus, o' Syrus auctores nomi

nantur) similiter cum cod. 7 ff. 149-158v conspirant.

Trn'. TTúς άν τις γvoîm πᾶς τ€ύσ€ις τῶν βουλομέvuJv ακέυασθαι

ék kαταρχής. 'Hq) αιατíuJvog= cod. 7, f. 159. — Capp. Tt0'

qα' = cod. 7, ff. 161v-162.

Capp. q3' — p3'(f.88v-100") iterum ab Hephaestione mutuata

sunt, et pariter in 7 ff. 162v-170r inveniuntur. At cap. 5um

libri III integrum quidem (92-95V) sed in duas partes divisum

est : 1• TTepi καθολικῶν καταρχῶν ab initio usque ad verba

τλήν ταvoe\ήvou koi συνόδου = Studi ital. l. c., p. 22, I. 22—

2^ TTepi ἐμτράκτων ήμepúv kai ύρῦv. Inc. koi ùpov òè

éuTpaKToi ib. usque ad finem capitis. — V. indicem pleniorem

in Studi, l. c.

Capp. pY'-pn'(f. 100V-102) quae ab Hephaestionis libris aliena

esse videntur (nam argumenta iam explicata retractantur)

cum cod. 7, f. 170v-171v congruunt.

p0'. TTóte öei άρχοντι καί δυνάστη συντυχ€ίv. 'Hq) αιστíuJ

voς. — Capitulorum p\-p\€' (ff. 102r-114'), quorum pauca

Hephaestionis non esse crediderim, in Studi ital. l. c. titulos

et prima ultimaque verba invenies. Quae cum non nisi in

minimis a codice 7 ff. 171V-182v [Trepi öpaTT€τύv] discreparent,

praetereunda esse censuimus.

Capp. p\e'-αμτ' (f. 114r-170) eodem modo folia 182V-247 codi

cis 7 paene ad verbum repetunt. Itaque satis esse duximus,

ubi alter ab altero differat breviter adnotare : pro capite

[Antiochi} Trepi öeoTtoTeiag ö\λήλων, cod. 7, f. 195, habemus

* Indicem absolutum excerptorum Hephaestionis in hoc codice servatorum in

Studi italiani di Filologia classica, t. VI, p. 2 sqq. dedimus, quem hic repetere

supervacaneum visum est.
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Ε'. 153.

Ε. 154".

F. 16%).

Ε. 169ν.

Γ. 170.

Ε. 173".

Ε. 175.

cap. περί ανταναλύσεως (Αντανάλυσις δέ εστιν όταν οι ημερι

νοί - οι αστέρες). - Ρost caput περί δραπετών (cod. 7, f. 219')

sequuntur :

σκγ'. Περί αρχής μηνός (Δεί αριθμείν από του παροδικού

Ηλίου - ουκ εισακουσθήσεται).

σκδ'. Περί τών ζ' αστέρων ("Ο μεν Κρόνος οίκους - αγαθο

ποιόν).

Capita σκε'-σμγ' desunt in textu; uberiora erant quam cod. 7

f. 221 sqq. (Ιατρομαθηματικά etc.) servata, ut ex sq. indice

aperte patebit : σκε' Ερμού του Τρισμεγίστου προς

Άμμωνα etc. - σκσ' Περί ψυχόντων. - σκζ' Περί θερμαινόν

των. -- σκη' Γαληνού περί κατακλίσεως νοσούντων etc. -

σκθ' Περί τοκετών etc. - σκλ' Περί φλεβοτομίας etc. - σλα'

Παγχαρίου περί τών αυτών.- σλβ' Περί κατακλίσεων εφ' ών

γινώσκομεν τάς γενέσεις. - σλγ' Περί ου ερωτώμεθα που έχει

ή νόσος. - σλδ' Περί του γνώναι περί ου ερωτά τις ει ζή ή

απέθανεν. - σλε' Περί αρρωστούντος ει ζήση ή τεθνήξεται. -

σλσ' Ηφαιστίωνος περί του αυτού. - σλζ' Περί χειρουρ

γίας.- σλη" Περί καθαρσίων και αποτροπιασμών.- σλθ' Περί

εμέτου και καθάρσεως. - σμ' Μέθοδος δι' αριθμών περί νόσου

ζωής και θανάτου. - σμα' Ετέρα μέθοδος Πετο σίρεως, cf.

cod. 12, f. 21.- σμβ' Νόσων καταρχαι κατά Ζη νάριον. -σμγ'

Ετέρα μέθοδος αριθμητική περί αρρωστούντων, cf. cod.12, f.22,

σμδ'. Αστραμψίχου (sic) Αιγυπτίου προς τον βασιλέα

Πτολεμαίον ("Οτι μηδέν ώφειλέ σε - εν άπασιν ανθρώποις

έρρωσο)".

σμε'. Περί προρρήσεως διαφόρων ζητημάτων (Ούτω μεν ουν

ο Αστράμψικος - και εστιν η ευχή αύτη. sqr. prex. : Παν

τoκράτoρ κύριε etc.)".

σμς". Stephani Αlexandrini libellus (cf. cod. 7, f. 240)

explicit διά τήν τών καιρών μεταβολήν, και την τών....

σμζ'. Πώς δει σκέπτεσθαι τάς μεταφοράς τών χρόνων και τα

συμβαίνοντα εν αυτώ <l. - τοις> κατά τάς δ’ τροπάς του

ενιαυτού (Επειδήπερ ή αρχή - έσεσθαι δηλοί).

σμη". Θεοφίλου περί καταρχών (Τήν του έτους αρχήν οι

παλαιότατοι - βασιλέα διασκεψόμεθα και ούτως καθεξής περί

τών λοιπών) = cod. 12, f. 38ν.

σμθ'. Περί βασιλικού κλήρου (Ο μεν κλήρος του βασιλέως -

δει πραγματεύεσθαι). De capp. σμθ'-σνα, cf. cod. 12, f. 60'.

1 Εd. Ηercher, Αstrampsychί ocuίονum decades, Βerlin 1863, p. 1-3. Cohaerent

in editione Ηercheriana duo capitula in codice distincta.
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F. 175ν. σν'. Περί του ενιαυσίου δεσπότου (Τα μεν ουν κατά τον βασι

λέα - επιφέρουσιν εώοι δε ταχέως).

F. 177ν. σνα'. Περί μηνός κατά τον Νεχεψ ώ, cf.cod.7, f.148(Ου μόνον

δε περί όλου του έτους - την ημέραν κακόν).

F. 178. σνβ'. Αποτελεσματικά εκ τών εις τον Παύλον εξηγητικών

Ηλιοδώρου και ετέρων αστρονόμων περί τριγώνου και εξα

γώνου σχήματος και τών λοιπών (Το εξάγωνον σχήμα αγαθόν

εστι - ή δε κατά σώμα)".

σνγ'. Περί συναφών και απορροιών (Και κατά σχήμα μεν

συναφή έστιν - και πότερον συναιρέτου και παραιρέτου).

F. 178ν. σνδ'. Περί προστασσόντων και υπακουόντων ζωδίων (Η δε τών

ασυνδέτων ζωδίων - δεδηλώκαμεν δε και περί τούτου).

F. 179ν. σνε'. Περί φάσεων (Ποιούνται δε φάσεις πρός τόν "Ηλιον -

την αίνησιν ποιούμενοι).

F. 181. σνς". Περί στηριγμών (Δεξιόν τρίγωνον εκάλεσεν όπερ ποιεί

η Σελήνη προς τον "Ηλιον φερομένη).

F. 183. σνζ". Περί απορροίας (Του περί απορροίας λόγου πολυτρό

που - ακριβέστερον μαθησόμεθα).

F. 184, σνη'. Περί πολευόντων (Το τρίγωνον τών από Διοκλητιανού

ετών - ή γενέθλιος ημέρα).

F. 185. σνθ'. Περί διεπόντων (Και ταύτα μεν περί πολευόντων - ευρί

σκεται).

σξ'. Περί ιβ'μορίου τών αστέρων (Το δε τών αστέρων ιβ'τημό

ριον - άλλων κέντρων ποιώ).

F. 186. σξα'. Περί κλήρων (Λείπεται δε ημίν και - ζητουμένου κλήρου

ιβ"μορίου).

F. 186'. σξβ'. Περί του ιβ'μορίου τών αστέρων (Το δε τών αστέρων

ιβ'τημόριον - αιχμαλωσιών εστιν αίτιος).

F. 190". σξγ'. Αρχή του δευτέρου τμήματος περί τών ιβ' τόπων (Τών

ιβ' τόπων προς πάσαν αποτελεσματoγραφίαν - του δυτικού

κέντρου).

F. 196". σξδ'. Περί τέκνων (Σκοπείν δεήσει τόν εον'- σπόριμος λέγεται).

F. 197". σξε'. Περί πράξεως (Ο περί πράξεως λόγος καταλαμβάνεται -

είναι κύριον της πράξεως).

F. 198. σξς". Περί κέντρων επαναφορών και αποκλιμάτων (Τεσσάρων

κέντρων όντων - εάν αγαθοποιός τύχη).

" " Εxtat in bibliotheca Caesarea [Vindob. 134 et 135] Ηeliodori commentarius

in Pauli doctrinam astrologicam divisus in capita guinquaginta tria... Εst quogue

in bibliotheca Veneta D' Μarci in cod. 324, (Fabricius-Harles, IV, p. 152). Εxcerpta

ex hoc commentario haud raro invenirinotavit Κroll (Ρhilologus, 1898, p. 129) e. g.

in codd. Μarc. 335, f. 244', 356'; Μarc. 336, f. 278'; Τaurin., CVΙΙΙ, 10, f.7". ΑddeVin

dob., 47 [Lambecius, Comm., t. VΙΙΙ, p. 193], Ρaris. 2419, f. 140', Νeapol. ΙΙ, c. 33,

f.521", et vide infra, cod. 12, f. 164.- De aetate Ηeliodori, cf. infνα, adcod.11, f.261.
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Ε'. 199.

Ε. 200.

ΕΤ. 202ν.

Ε'. 204".

Ε. 205.

Ε. 207ν.

Ε. 212.

Ε. 213.

Ε. 213ν.

Ε'. 214.

σξζ". Περί του γνώναι ποίαν μοίραν επέχει ο "Ηλιος και ποίαν ο

ώροσκόπος (Τήν από ζωδίου επί ζώδιον κίνησιν - εν τή του

Πτολεμαίου συντάξει).

σξη. Περί του γνώναι την μεσουρανούσαν μοίραν (Τήν δε του

μεσουρανούντος ζωδίου μοίραν - μεσουρανείν Κριώ μοίραις

στ' μη").

σξθ'. Περί ενιαυτού και μηνός και ημέρας ("Οσα δ' αν η γένε

σις - ακτινοβολήται η Σελήνη και ο Καρκίνος .... επί του

μηνός και επί της ημέρας).

σο'. Περί της κατά τρίγωνον μονομοιρίας (Η κατά τρίγωνον

μονoμοιρία ... περί αποτελεσμάτων διαλεχθείς - ελαττούται

της πολλής αγαθότητος).

σοα'. Κανόνιον τριγωνικών μονομοιριών ζώδια.

σοβ'. Περί αναγκαστικής μοίρας του ώροσκόπου (Την δε κατά

τρίγωνον μονομοιρίαν. . . . πρώτον μεν παρεκελεύσατο ήμιν

την εποχήν του Ηλίου - εις το ώροσκοπούν ζώδιον. ... της

ώροσκοπούσης μοίρας).

σογ'. Περί κλιμακτήρων (Σημαίνει δε τους θανατηφόρους και

επικινδύνους etc.)

Περί τών συνδέσμων Σελήνης pigmento rubro exarata (Ο

της Σελήνης σύνδεσμος - και επί τών της Σελήνης προς τον

"Ηλιον σχηματισμών).

σοδ'. Περί οικοδεσποτίας και χρόνων ζωής (Ο του οικοδεσπό

του τρόπος - οικοδεσποτίαν τών της ζωής χρόνων).

σοε'. Εκτών του Ηφαιστίωνος " αστρονομικών προοίμιον

(Τής ουρανίας διαθέσεως τουτέστι του ζωδιακού - θεμάτιον

όνομάζουσι λέξομεν).

σοσ'. Περί του θεματίου όπως σχηματίζηται (Θεμάτιον τοίνυν

λέγεται η όλη ουρανία διάθεσις - τους ιβ' τόπους οραται).

σοζ. Περί τών ιβ'μορίων του ζωδιακού ("Εκαστον ζώδιον λέγε

ται- το δυνoν δείκνυται).

σοη'. Περί τριγώνων τών εν τοις ζωδίοις (Διαιρούσι δε οι ΙΙΙΙΙΙ

<fort. αστρολόγοι> τα ιβ' ζώδια - και νοτoλυβικόν).

σοθ'. Περί υψωμάτων ("Υψωμα μεν "Ηλιος - κγ' μοίραν).

σπ'. Περί τών σχημάτων τών αστέρων και α' <πρώτον Ρ> περί

του τριγώνου (Σχηματίζονται δε προς αλλήλους - επί τών

λοιπών ομοίως).

σπα. Περί του κατά τετράγωνον σχηματισμού (Κατά τετράγω

νον δε συσχηματισμός - και ο εν Αιγόκερω τον εν Κριώ).

σπβ. Περί του κατά εξάγωνον σχηματισμού (Κατά εξάγωνον δε

γίνεται - εν μόνον ζώδιον).

" Cf supra, p. 24, n. 1.
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Ε'. 214ν.

Ε'. 215.

σπγ'. Περί του κατά διάμετρον (Κατά διάμετρον δε γίνεται -

ο δε κατά διάμετρον).

σπδ'. Περί δεξιών σχημάτων και αριστερών (Οράν δε χρή κατά

μοίραν- εν τώ δεξιώ σχήματι).

σπε'. Περί ακτινοβολίας (Ακτινοβολείν δε λέγεται -κακοποιός

είη κατά διάμετρον).

σπς". Περί ασυνδέτων και αποστρόφων ζωδίων (Ασύνδετα

δε ζώδια - και η' και ιβ').

σπζ. Περί αρρενικών και θηλυκών ζώδίων (Τα μεν τών ζώδίων

εστιν αρρενικά - άχρι του ώροσκόπου).

σπη'. Περί τόπων χρηματιστικών και αχρηματίστων (Χρημα

τιστικοί δε τόποι - οι δε λοιποί αχρημάτιστοι).

σπθ'. Περί του ιβ'μορίου τών αστέρων (Το ιβ'μορίoν της

Σελήνης - το ιβ'τημόριον της Σελήνης).

σq'. Περί συναφής και κολλήσεως (Συναφή δε και κόλλησις -

μέχρις επομένων σ' γένηται).

Ε'. 216.

Ε. 216ν.

σqα'. Περί απορροίας (Απόρροια δέ εστιν όταν - άχρι κ' την

απόρροιαν).

σαβ’. Περί αφαιρέτου (Αφαιρέτης αστήρ λέγεται - και λέγεται

υποποδίζειν).

σαγ'. Περί προσθέτου (Προσθέτης δε όταν - ποιούνται

κίνησιν).

σαδ'. Περί στηριγμού (Στηριγμός δε λέγεται - και μία

μοίρα).

σαε'. Περί υπαύγου ("Υπαυγος δε λέγεται - επί της δύσεως).

σας". Περί ημερινών και νυκτερινών <αστέρων> (Ημερινούς

αστέρας - σχηματισθείη).

σαζ'. Περί εκλειπτικών συνδέσμων (Εισί δε β' τόποι - ου

σημείον σύνδεσμος).

σαη'. Περί οικοδεσπότου (Οικοδεσποτείν λέγεται - οποιά τίς

εστιν).

σqθ'. Περί εξάλματος (Έξαλμα λέγεται - βλάψει την γένεσιν).

τ'. Περί έμπτώσεως (Έμπτωσις λέγεται - ή πανσέληνον).

τα'. Περί αφετικών τόπων τών εν τη γενέσει (<'Α>φετικοί δε

τόποι - εφ' εκάστης γενέσεως).

τβ'. Περί αφέσεως της κατά ακτινοβολίαν ("Οταν ώροσκό

πος - ώριμαία κέκληται).

τγ'. Περί εμπερισχέσεως (Εμπερίσχεσιν λέγουσιν - υπό δε

αγαθοποιών εύεργετική).

τδ'. Περί οίκων τών αστέρων (Οίκους αστέρων - και ου δει

ταυτολογείν).

τε'. Περί συνοικοδεσποτείας (Συνοικοδεσπόται δ' αλλήλων -

άλλων ομοίως).
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τ^'. Περί παραλλαγής (Παραλλαγήν λέγουσιν — ακριβές διά

μετρος μοΐρ(αι) δ').

τζ'. Περί μεσεμβολήσεως (Μεσεμβόλησίς εστίν — και περί των*

άλλων ομοίως).

τη'. Περί κενοδρομίας (Κενοδρομεΐν δε λέγεται η Σελήνη — ή

τοιαύτη γένεσις).

τθ'. Περί λαμπηνών ιδίων (Εν λαμπήναις δε ίδίαις — άρχον-

τικήν ποιεί την γένεσιν).

τι'. Περί μετοχής (Ή μετοχή εστίν — ύψωμα ή),

τια'. Περί μεταναλύσεως (Μετανάλυσις καλείται — εν κακώσει

ώσιν).

Γ. 217. τιβ'. Περί κακώσεως (Κάκωσις λέγεται — κεκακωμένου).

τιγ'. "Αλλο περί κολλήσεως καί συναφής (Ό Δωρόθεος εν

τοις επεσιν — τριγωνοκρατορίας σκοπεΐν).

τιδ'. Περί οίκοδεσπότου κυρίου και έπικρατήτορος (Διαφέ-

ρουσιν αλλήλων δ τε οικοδεσπότης — και μεγάλου αποτε

λέσματος άρχοι).

Γ. 217ν. τιε'. Περί υπακουόντων ζωδίων (Υπακούει ζώδια — καί ό

Σκορπίος τη Παρθένω).

τις~'. Περί ϊσοδυναμούντων ζωδίων (Ίσοδυναμοΰντα δε ζώδια

— καί Παρθένος καί Ζυγός).

Γ. 218. τιζ'· Περί βλεπόντων (Βλέποντα δε είσιν — προς την β' και

εφεξής).

τιη'. Περί ασύνδετων (Ασύνδετα δε ζώδια — σχηματιζόμενα),

τιθ'. Περί των δ' τεταρτημορίων του ζωδιακοΰ (Τεσσάρων

όντων τεταρτημορίων — ΰπόγειον μεσουράνημα επί τον

ώροσκόπον).

τκ'. Περί χρηματιζόντων τόπων (Χρηματίζουσιν εν πάση γενέ

σει — συγχρηματίζον τω ωροσκόποι).

τκα'. Περί σπορίμου ζωδίου (Σπόριμον ζωδιον — του σπέρ

ματος καταβολή).

Γ. 218". τκβ'· Περί χρόνων των εκ των αναφορών (Περί δε των αναφο

ρών των ζωδίων — εν τοις προχείροις κανόσιν).

Ε. 219. τκγ'. Περί καταρχής (Επί πάσης τοίνυν καταρχής — γενησομέ-

νων πρόγνωση).

Γ. 219ν. τκδ'. Περί των ζωδίων εν καταρχαΐς (Τα μεν ουν ορθώς ανα

τέλλοντα — δια το οίκον αυτής είναι).

τκε'. Περί δεΗιών αστέρων καί αριστερών (Επί παντός σχήμα

τος — άπολλύμενα τα γεννώμενα ποιεί).

Γ. 220ν. τκς·'. Περί έπισημασιών (Περί δε των εκ του αέρος — ψευδός

δηλοϋσι).

Γ. 225. τκζ'. Περί θανάτου (Κλήρος θανάτου από Σελήνης — μη θεω

ρούμενοι θάνατον σημαίνει).
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F. 228ν.

Γ. 229v.

Ε'. 230ν.

F. 231.

Ε'. 232.

Ε. 232V.

Ε'. 233.

τκη'. Έτι περί καταρχών (Κλήρος του αιτιατικού τόπου - οι δε

κύριοι την τελείωσιν).

τκθ'. Περί συναφών και απορροιών (Η Σελήνη από Αιγόκερω

απορρέουσα - μοχθηραν ξενιτείαν).

τλ'. Περί καταρχών διά πόσου χρόνου γίνεται το αποτέλεσμα

(Σκεπτέον εν πάση καταρχή τον κύριον- λέγε αυτόν τεθνάναι).

τλα'. Καταρχαι από τών ορίων τών αστέρων (Ο Κρόνος ώρο

σκοπών.... και οικεία πρόσωπα - ή προς αυτόν έρχεται

νοσείν).

τλβ'. Περί της φυσικής τών καταρχών ενεργείας (Οι αστέρες

επίκεντροι όντες - εν τώ τοιούτω σχήματι).

τλγ'. Σύνοψις πινακική (Συντομώτατον δε ει βούλει -επί πάν

των ών επιζητείς).

τλδ'. Καθολικά (Ου πάντοτε οι αγαθοποιοί διδόασιν - κακο

ποιοι δε καταγνώσεις και ψόγους).

τλε'. Ει ευδόκιμος ή καταρχή ή oύ (Έτι εν ταις καταρχαϊς

μή λανθανέτω - και ούτως χρώ τώ ώροσκόπω).

τλς". Περί καθολικών καταρχών (Επί πάσης τοίνυν καταρχής

- την πρόγνωσιν).

τλζ". "Εκθεσις απλανών λαμπρών αστέρων παραλαμβανομένων

εν τοις αποτελέσμασιν (Ο Στάχυς Ζυγός - ανατολικών

αρχόντων και στατηγών).

τλη'. Καταρχαι διάφοροι (Ωροσκοπούσης Λέοντος μοίρας γ'-

εκτός της όμοζωνίας).

τλθ'. Περί κριτηρίων (Ο μεν ώροσκόπος τον κατήγορον -

αποκριτέον το δηλούμενον).

τμ'. Περί κλεπτών (Και οι κλέπται δ' ομοίως - έως του αγα

θοποιού μεταρυθμίζεται).

τμα'. Περί του άρρεν είτε θήλυ το εγγάστριον (Μετά του

ώροσκόπου - αρρένων έσται τεκνογονία).

τμβ'. Περί τών αποδεδειγμένων τετραγώνων του Ηλίου προς

τους αστέρας ότι ούκ εισι βλαπτικά (Είπεν Απομάσαρ -

αποβήσεται τα της φήμης).

F. 233ν. τμγ'. Περί επανόδου εις τον οίκον από επιδημίας (in textu :

Ε'. 234.

αποδημίας (Ενταϊς από αποδημίας - αγαθοποιός ου βλάψει).

τμδ'. Περί υποστροφής αποδήμου (Ίδε τον κύριον του ώρο

σκόπου - παρουσίαν αυτού).

τμε'. Περί εισόδου ανθρώπου (Λαβών τον ώροσκόπον - εν

θηλυκώ γυνή).

τμς". Περί αποτελεσμάτων τών ιβ' τόπων (Εάν εν τώ πρώτιμ

τόπω - και ελπίδος αφαιρεθείσης).

τμζ'. Περί ώρoσκoπoύντος ζωδίου (Εάν ώρoσκoπoύντος

ζωδίου δισώμου - τών εκλειπτικών συνδέσμων εστίν).
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Ε. 234.ν.

Ε. 235.

Ε. 237.

Ε'. 237v.

Ε. 238ν.

τμη. Περί κατηγορίας (Εάν τις κατηγορείν βούληται- κρατή

σει δν (l. κρατήσειν") σημαίνει).

τμθ'. Πώς δει γνώναι τον συντυγχάνοντά σε διά ποίον πράγμα

θέλει ερωτάν (Εφ' εκάστης καταρχής λάμβανε - προβεβηκότα

θηλυκά).

τν, Περί δραπετών Μαξίμου (Της Σελήνης ούσης εν Κριώ ο

φυγών ταχέως ευρεθήσεται - εάν δε ο σύνδεσμος υπέρ γήν

φανεροί)".

τνα. Περί αγορασίας δούλων αρρενικών και θηλυκών (Σκέπτου

ούτως ει μεν άρρεν εστι - ουκ αγαθή ή ώνησις).

τνβ'. Περί τών εν δεσμοίς Μαξίμου (Της Σελήνης ούσης εν

Κριώ - εν τοις δεσμοις)".

τνγ'. Πότε δει γράμματα πέμπειν ("Οτε γράμματα πέμπεις

ζήτει - της βουλής ουκ αποτεύξη).

τνδ'. Περί αιτήσεως (Η αίτησις εκ της Σελήνης - και μάλιστα

ο Αιγόκερως).

36. τνε'. Περί τού γνώναι δουλόν τινος ή υπηρέτην πότερον φίλος

εστίν ή εχθρός (Λάβετού ιβ' τόπου τον κύριον - περί ου η

ερώτησις).

τνσ'. Περί εξοριζομένων ("Ως τον εξοριζόμενον δει λαμβά

νειν - του δύνoντος και του μεσουρανούντος).

τνζ. Περί φυγόντος και αποδημούντος (Αποδημήσαντος του

δεινος - ου κρατείται).

τνη". Περί δικαστηρίου (Πρός δίκας μέντοι - ολέθριος γίνε

ται).

τνθ'. Περί φλεβοτομίας και χειρουργίας (Επί πάσης φλεβοτο

μίας - και απλώς πάσης χειρουργίας).

τξ'. Περί καθαρσίων (Καθάρσια δε διδόναι - ελικοειδής γάρ

εστι).

τξα.Περί αρρώστων και κατακεκλεισμένων εν φρουρά (Ο κύριος

του ώροσκόπου της καταρχής - γενήσεται τών καταρχών).

τξβ'. Περί νοσούντων (Επί νοσούντος δεί-εξάγωνον αγαθόν).

τξγ'. Περί κατακλίσεως (Λαβών την ημέραν και την ώραν --

οιονεί τήκων τους κάμνοντας).

Άλλο περί του αυτού ("Οτι δει τηρείν - και ποδαγρικαι

επισφαλείς καθίστανται) (inde ab hoc capite saepissime capita

divisa sunt his verbis άλλο περί του αυτού].

τξδ'. Από τών αστέρων [inindice εν κεφαλαίοις Δ' <= δυσίν>

ών εν α. τ. α.](Ο"Ηλιος μετά του Αιγόκερω -έχειν την νόσον).

" Εx Μaximi paraphrasi, cf. Ludwich, Μααϊmί et Αmmonis reliquiae, 1877,

p. 90, vΙΙΙ.

2 Cf. Ιbίdem, p. 94, ΧΙ.
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Ε'. 239.

Ε. 239v.

Ε. 240.

Ε. 241.

F. 242V.

Ε. 243.

Ε'. 243V.

τξε'. Περί διδασκαλίας τεχνών (Η Σελήνη εν Κριώ ούσα -

συνοδεύη τώ Ηλίω ή διαμετρή)".

τξΤ. Περί χειρουργίας (Τάς δε χειρουργίας τών μελών - ποδών

άκρων).

τξζ. Περί εμέτου και καθάρσεως (Τους δε εμέτους και τας

καθάρσεις - εν τώ συνδέσμψ).

τξη". Περί επισημασίας τών δ' ώρών (Ενταϊς δ’ τροπαΐς -

μετά την τροπήν τριμήνου). -

τξθ'. Έτη μέγιστα και μέσα και ελάχιστα τών αστέρων (Μέγιστα

έτη Κρόνου νζ - ελάχιστα κε').

το'. Πόσα έτη μερίζει έκαστον ζώδιον κατά τα τέλεια έτη τών

αστέρων (Οίκοι μεν του Κρόνου εισιν - έχει τέλεια έτη ρκ).

τοα'. Περί μεταγγισμού οίνου (Της Σελήνης αυξιφωτoύσης -

τους δε ισχυροτέρους εν έαρι).

τοβ'. Περί αιτήσεως χάριτος και δωρεάς (Εάν παρά τινος θέλης

αιτήσαι - αμφοτέροις προτισθέναι (l. προστιθέναι]).

τογ'. Περί του γνώναι άρρεν ή θήλυ το γεννηθέν (Λαβών την

ώραν ή εγεννήθη το παιδίον - ει δε θήλυς θήλυ).

τοδ'. Έτι περί νόσων (Οι κατακλιθέντες σωθήσονται του

ώροσκόπου - τα δε λοιπά μέσα).

Δια πόσου χρόνου γίνεται το αποτέλεσμα (Σκεπτέον εν πάση

καταρχή - πληρούται το αποτέλεσμα).

το Τ'. Ερμού του Τρισμεγίστου μέθοδος εις πάσαν καταρ

χήν (Προ πάντων δει.... ποιείσθαι την διάθεσιν τών κέντρων

μηδέν κτώμενον).

τοζ". Περί γεωργίας καρπών (Τήρει περί την ζ' του ιουνίου -

κατά το έτος εκείνο).

τοη'. Περί τροπής του αέρος (Εάν η Σελήνη φάσιν έχουσα -

τούτο ακριβώς υφ' ημών).

τοθ'. Περί κλήρων τών εν ταις τροπαις ("Οτι οι εν ταις του

Ηλίου τροπαίς - εστι σημαντικός).

τπ'. Καθολικά παραγγέλματα περί τών καταστημάτων του

αέρος. Σύρου (Την αρχήν τής παρατηρήσεως - μετά δε την

δύσιν όψιμος). Cf cod. 12 f. 144".

τπα.Τίνα ποιούσιν οι αστέρες και τίνα ου ποιούσιν (Ο Κρόνος

εν τοις πιπρασκομένοις τυγχάνων - άλλας πράξεις άπρακτος).

τπβ'. Ποίου (l. -ον] μέλος του σώματος έκαστον τών ζωδίων

κεκλήρωται ("Οτι τών ζωδίων έκαστον - οι Ιχθύες πόδας).

τπγ'. Ποίου έκαστος τών αστέρων κυριεύει μέλους (Κατά τα

αυτά δε και έκαστον τών αστέρων - και ηγεμονικών γυναι

κών).

" Εx Μααϊmi paraphrasi, Ludwich, l. c., p. 92, ΙΧ.
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F. 244". τπδ'. Περί ών άρχουσι χροιών και υλών (Ο μεν Κρόνος άρχει

χροιάς - και όπισθεν ζ).

τπε'. Περί τών της Σελήνης σχημάτων προς τους αστέρας

(Η Σελήνη προς "Ήλιον - ή κατ' αυτού).

F. 245. τπσ'. Περί κέντρων και επαναφορών και αποκλιμάτων (Ο μεν

ώροσκόπος δηλοί την πρώτην ηλικίαν - τών του Παύλου

αστρολογικών).

τπζ. Εκ πόσων τρόπων γίνονται τα αποτελέσματα τών πλα

νήτων (Τα αποτελέσματα τών πλανήτων κατά τρόπους ια'

γίνονται - εν τοις θηλυκοίς).

F. 246. τπη". Εκ τής εξηγηματικής τετραβίβλου περί μεταβολής

τών αστέρων (Ιστέον ότι τρεις εισι τόποι - ούτως και το

έτερον)".

τπθ'. Περί του ζωδιακού κύκλου (Ο Κριός αρχή του ζωδιακού

κύκλου - λοιπαι ακολούθως).

F. 246". τα. Περί της διπλής συναφής (Συναφή έστι κατά σώμα - το

δε ανατολικόν μέρος Ασίαν).

ταα'. Περί εκλείψεων (Σκοπείν δει το ζώδιον - μόνον ληψό

μεθα).

ταβ’. Περί τής ώρoσκοπούσης μοίρας (Δέι σκοπεϊν το κλίμα -

τα δε κατά διάμετρον δήλα).

F. 247. ταγ’. Περί της μεσουρανούσης (Σκόπει την προ της εκτροπής

- ώροσκόπου το μεσουράνημα ευρίσκοντες).

ταδ'. "Αλλο περί ώροσκόπου (Εάνουν εύρης τον οικοδεσπό

την, σκόπει μή - λοιπά μέσα).

F. 247v, Α 1. 6 incip. litterae maiores; pigmentum obscurius : του

Ηλίου εύρεσις - βίσεξστον μ' ιθ' κ'χ' κβ' β' ν' γ").

F. 248". ταε'. Περί συνδέσμων τών αστέρων (Πάς αστήρ τον ίδιον

οίκον - μάλλόν εστι κακόν).

F. 249. τασ'. Περί επιτηδείων ζωδίων και Σελήνης τηρήσεων εν ταις

καταρχαϊς (Τα μεν όρθώς ανατέλλοντα - καιρόν δυνατοίς).

τότζ'. Περί επεμβάσεως (Επέμβασίς εστιν όταν έκαστος τών

ζ' αστέρων - τών ζωδίων φύσεως ειπείν).

F. 262ν. ταη. Επισημασίαι τών ιβ' ζωδίων (Το μεν ουν Κριού ιβ'

τημόριον - στηρίζων ασύμφορος ηγεμόσιν).

F. 269. ταθ'. Περί υπαύγων αστέρων (Ο μεν Κρόνος από πρώτης

μοίρας- ερχόμενος προσθετικός sqr. Σκόπει την έκλειψιν του

Ηλίου - την έκλειψιν ακριβεστάτην).

F. 271. υ'. Αποτελέσματα τών ηλιακών εκλείψεων (Ο"Ηλιος εκλείπων

" Paucis mutatis excerpturn esse hoc fragmentum ex anonymi in Ptolemaei

tetrabiblum commentario Basileae a. 1559 edito, p. 21, v. 5-40 (in Ptol. 1, 4) comiter

nos monuit F. Βoll.

CΟD. FLΟR, 3
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εν τη πρώτη μοίρα του Κριού - αγριότητα και απανθρωπίαν).

υα. Αποτελέσματα τών σεληνιακών εκλείψεων (Σελήνη εκλεί

πουσα εν τη πρώτη - ληστείαν και αρπαγήν διά γης και

θαλάσσης).

F. 272. υβ'. Περί τών κατά Σελήνην διαφόρων πραγμάτων (Περί του

συναντήσαι μέγιστον - υγείας αυτού).

υγ'. Περί φλεβοτομίας και σικυάσεως (Κριός Λέων Τοξότης -

εν τοις δεσμοις).

υδ'. Περί επιστολών ("Οτε γράμματα πέμπεις - ουκ αποτύχης).

F. 272ν. υε'. Περί ηλικιών (Πρώτη ηλικία Σελήνη - ζ' ηλικία Κρόνος).

υς". Περί κρυπτών (Κεκρυμμένα της Σελήνης συνοδευούσης

εν Ιχθύσι μή).

υζ. Περί επιθέσεως εχθρών (Της Σελήνης ούσης εν Κριώ -

μεγάλου ω' η').

F. 273. υη'. Περί δοκίμης γης (Γήν εργασάμενος - εκείνον ευφορείν).

υθ'. Περί πολευόντων και διεπόντων (Δεί σκοπήσαι πόσον

εστίν - ήν η ημέρα και καθεξής).

F. 273ν. Περί τών κατά Σελήνην διαφόρων έργων (Περί διαφόρων

πραγμάτων - Υδροχόος Ιχθύες).

F. 274. υι'. Περί της ψηφοφορίας εκάστου τών απλανών αστέρων

(Καθ' όν ζητούμεν καιρόν - οι απλανείς εν κανονίοις).

υια. Περί του Ηλίου (Ευρίσκεται διά τών υδρολογείων - και

εν άλλοις πολλοίς).

F. 274V. υιβ’. Κανόνιον αυθημερινόν απλανών αστέρων.

F. 275. υιγ'. Κανόνιον απλανών αστέρων εκτεθεν από Αδάμ εν έτει

Τωνδ' (= 1346, p. C. n.) Περσών δε ψιε'. Inc. Στάχυς Ζυγός

ιει. F. 275ν. Τextus inc. Ούτοι οι απλανείς.... F. 276. Des. ... τής

Σελήνης ομοίως και επ' άλλων.

F. 276V. υιδ'. Κανόνια του πολλαπλασιασμού άρχόμενα από του α' μέχρι

και τών ξ'.

F. 277.278-286. Τabulae quarum prima incipit :

Οι Β Γ

λα η λα α η γ.α η β |λα αι βα η α λα α λ Υ

F. 287. υιε'."Ετερα κεφάλαια ψηφοφορικά μετά και ετέρων τινών <sic>

λδ' (Κατά μεν τον σοφώτατον Ψελόν <sic> ή περίοδος -

φαίνεται κατά προκοπήν αύξουσα).

υις'. Θεμάτια, f. 290v inc. Ο Κρόνος κέκριται ενταύθα - des.

προς νόμιμον γυναίκα; sqr. Θεμάτιον εκλείψεως γεγονυίας

σεληνιακής εν έτει ,σωπβ' (1374 p. C. n.) αυγ<ούστου> κβ',
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Ε. 292.

Ε. 297v.

ΕΤ. 298.

F. 299v.

Ε'. 300.

Η'. 300V.

F. 301.

ώρα γ' τής νυκτός sqr. tab., inde textus : (f. 291ν) <"Ω>ροσκο

πούσι Δίδυμοι οίκος -εν τοις ποταμοις γενήσεται.

Θεμάτιον γενεθλιαλογικόν γεγονός επί τινι ενδόξιμ ανδρι από

Βενετίκων εν έτει στωνγ' (= 1345 p. C. n.). φε<βρουαρίου> δ'

ώρα κβ'. από μβ' <μεσημβρίας> ήμερινή γένεσις sqr. tab., inde

textus : (f. 292'). Η Αφροδίτη κυριεύουσα του ώροσκοπικού

ζιμδίου - και μάλιστα έμπορον διά τον Κρόνον.

υιθ' (in textu) υιζ (in indice) (In indice titulos capp. υισ -υκβ'

vel potius numeros titulorum m. alt. emendavit] περί ορίων

υιη. Προγνωστικόν περί τών εν τη παλάμη γραμμών deest in

textu hic titulus cum argumento.

υιθ'(inind.) υιζ (intextu). Περί εκλείψεων των φώτων (Ολοσ

χερώς φασι την Σελήνην εκλείπουσαν - δυναμένοις επιγνώναι).

υκ (in ind.) υιη' (in textu). Αλο <sic> περί του αυτού (inind.)

περί τών ορίων τών αστέρων (in textu] (Τα τών αστέρων όρια

κατά τον Πτολεμαίον - πλην Ηλίου και Σελήνης).

υκα' (inind.) υκ' (in textu). Δια πόσου χρόνου γίνεται το απο

τέλεσμα (Είπερ ζητοίς ευρείν μετά πόσας ημέρας - τα δίσωμα

μήνας).

υκα' (om. ind., hab. text.). "Αλλο (Λάβε την διάστασιν -

πληρούται το αποτέλεσμα).

υκβ'. Ποιοι τόποι τίνας αστέρας απεκληρώθησαν (Ο μεν

ώροσκόπος Κρόνου - του Ηλίου έ<sic>).

υκγ'. Περί συναφών της Σελήνης (Εάν συναφήν ποιήται ή

Σελήνη - επόμενα δέ εισι τα ευώνυμα).

υκδ'. Περί σφαίρας (Διήγησις σοφωτάτου ανδρός περί ποικί

λης - μέλλοντα γίνεσθαι εσχάτως).

υκε'. Περί εκλείψεων Περσών (Τάς γινομένας εκλείψεις κατά

πάροδον - επί το χείρον ετράπησαν).

υκς". Περί ευθηνίας καιρού από του ώροσκόπου (Στήσον τον

ώροσκόπον ότε εισέλθη - μεσότητα κνιπείας δηλοί).

υκζ'. Περί φύσεως τών τεσσάρων κέντρων (Ο μεν ώροσκόπος

έoικεν - ψυχρόν εστιν και ξηρόν).

υκη'. Ποίων πόλεων έκαστος αστήρ και έκαστον ζώδιον

κυριεύουσιν (Ρώμη: Ερμής Ιχθύες - Αίγυπτος : Κρόνος.

Τοξότης : Λιβύη).

υκθ'. Περί ευρέσεως ονόματος οΐου βούλει (Στήσoν τoν ώροσ

κόπον μετά ψήφου - τα λοιπά εδιδάχθης).

υλ'. Περί τών οικειουμένων στοιχείων τοις πλανήταις και τοις

ζωδίοις (Τα μεν σύμφωνά εισι ταύτα - ο δε Ερμής και η

Σελήνη επίκoινα).

υλα'. Περί εκλείψεων τών φώτων (Ο"Ηλιος εκλείπων εν μαρ

τίώ - υετόν πολύν και χειμώνα).
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Ε'. 301V.

Ε. 302.

F. 302ν.

Ε'. 303.

Ε. 303ν.

υλβ'. Περί του πόσον καιρόν επικρατήσει ο άρχων (Ίδε τον

ώροσκόπον της καταρχής - ή μήνας ή ήμέρας).

υλγ'. Περί ευρέσεως ώρoσκoπoύντος ζωδίου του κατά την

γέννησιν (Ει βούλει γνώναι εις ποίον ζώδιον - και ποίησον

καθώς σοι ειρήκαμεν).

υλδ'. Περί ευρέσεως πλανήτου του κατά την γέννησιν (Ει δε

βούλει ευρείν τον πλανήτην -- ευρήσεις τον πλανήτην).

υλε'. Ελαιοσκοπίαι αρρένων και θηλέων (Εαν εις το μέτωπον

του ανδρός - έξω βίας καθίστησιν).

υλσ'. Αυτολύκου περί επιτολών αστέρων (Τών απλανών

άστρων αι επιτoλαι - εσχάτως φανή δύνoν). - Εd. Ηultsch,

Αutolyci de sphaera etc., Lipsiae, 1885, p. 49-50, v. 4.

υλζ. Περί προστασσόντων και υπακουόντων (Αι μεν μοιραι

του Κριού - εξής πάντων ομοίως).

υλη. Περί αδόξων μοιρών ("Αδοξοι μοίραι και ζώδια - και

απλώς κακωθέντα).

υλθ'. Περί βλεπόντων και ισοδυναμούντων (Βλέπει μεν και ισο

δυναμεί - μοιρών του Αιγόκερω).

υμ’. Περί πολευόντων αστέρων (Έκάστου αστέρος ει βούλει

ευρείν -- αρχή του χρόνου).

υμα'. Περί καύματος (Καυμά εστιν - του αστέρος εκεί

νου).

υμβ'. Περί ώροσκόπου (Από ώροσκόπου έως του μεσουρανή

ματος - βόρειον ανατολικόν).

υμγ'. "Ετερον περί ώροσκόπου Περσών (Οπηνίκα τον ώροσ

κόπον του χρόνου - του κυριεύοντος).

υμδ'. Περί εμβρενίου (2) Περσών (Σκόπει δε και τούτο -

ώροσκόπον ουκ έχει).

υμε'. Περί αποκλιμάτων τών Κίντη (Τα αποκλίματα δηλώσι -

τούτο κρυπτόν).

υμσ'. Περί συναφής του Σέλεχ (Η σωματική συναφή - το

σώμα ου φθείρει).

υμζ'. Περί του πότε χαίρουσιν οι αστέρες (Ο "Ηλιος Αιγόκερω

και Κρόνος - ή δύνoντες).

υμη". Περί υψωμάτων <τών> αστέρων (Ιστέον ότι ο υψούμε

νος αστήρ - υψούται).

υμθ'. Περί αρρενικών και θηλυκών μοιρών (Π. αρρεν. και θηλ.

μοιρών ούτως - ώροσκόπος ή η Σελήνη).

υν'. Περί εχθρών τόπων και αφέσεων εκ τών Κριτοδήμου

(Από Σελήνης και ώροσκόπου - δύναμιν).- Cf. Κroll, Philo

logus, t. ΧΙ (1898), p. 133.

υνα. Περί κρύψεως Σελήνης (Περί δε κρύψεως Σελήνης -

λοιπών ζωδίων).
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F. 304. υνβ'. Περί της θεσέως τών ζωδίων (Τα αντικρύ τών οίκων -

εναντιώματα (interpos. est άλλο bis]).

υνγ'. Περί καταστημάτων τών τεσσάρων τροπών (Ίδε την

Σελήνην εις ποίον - φανήσεται).

υνδ'. Περί μεθόδου ξένης (Ει βούλει ειδέναι - αυτόν τεχθήση)

sqr. tab.

F. 304ν. υνε'. Περί απόντος (άρχοντος 2) ή βασιλέως (Ίδε το ζώδιον -

σημαίνει).

υντ". Περί χρόνων ζωής (Ίδε κατά την γενέθλιον - τοσαύτα

έτη).

F. 305. υνζ. Περί κλήρου ετών, αέρος, ήτοι καταστήματος (Λάμβανε

- πάντοτε από Ηλίου - αέρος).

υνη'. Περί εκλείψεως (Υποδειγματικώς ή έκλειψις- ευώνυμα).

υνθ'. Περί περιόδων τών αστέρων (Ο Κρόνος δι' ετών λ' - ή

Σελήνη δήλη).

υξ'. Περί ώρoσκoπoύντος ζωδίου (Κράτει τα από κτίσεως -

έτει) sqr. tab.

F. 305ν. υξα'. Περί του εν ποίω μηνί o γεννηθείς τελευτήσει (Από

Ηλίου επί τον ώροσκόπον - από Ηλίου) sqr. tab.

υξβ'. Περί αλλομένων μελών (Ορφύδιον δεξιόν εάν άλληται -

σημαίνουσιν).

F. 306ν. υξγ'. Περί ενυπνίων (Και ενύπνιον ημίν ενδείκνυται - και

ποιότητας χυμών).

F. 307-308 tabulae.

F. 308". Υπόδειξις διαλύσεως τών μελών του ανθρώπου αλλοιουμέ

νων. Πυθαγόρα ή σύνταξις.

F. 319. υξε'. Περί της δηλώσεως τών σεσημειωμένων στοιχείων (Η

δήλωσις τών ζωδιακών σχημάτων και ετέρων τινών σεσημειω

μένων εστίν αύτη : ΚΑΙ Κρόνος etc. - (Β) σφαίρα).

Ετέρων δήλωσις σεσημειωμένων.

F. 310 tabula.

F. 310ν. Περί ζωδίων ώροσκοπούντων κατά την ανθρωπίνην γένεσιν.

F. 312. Εκ της γεωγραφίας περί μήκους και πλάτους (Τμήμα μείζον

πλάτος του μήκους).

FF. 311ν, 312, 313 tabulae.

F. 313ν sine tit. Ει θέλεις εύρείν - ή Σελήνης ημέρα.

Τab. : Οι ψήφοι οι γραφέντες μετά Κοκήoυ (2) εισιν αι παν

σέληνοι της Σελήνης etc. alia nullius momenti.

F. 315. Εις οίον ζώδιόν εστιν η Σελήνη τη ιβ' μαρτκίου> etc. (Τίνες

τών φιλοσόφων είπον είναι - Καρκίνος Σκορπίος νοσώδη).

F. 315'-321ν. <lohannis Camateri> carminis continuatio (Ο δωδέκα

τος απόκλιμα τυγχάνει - ή δ' Αφροδίτη τούτο δρανούπω

σθένει). Cf. supra, f. 9ν.



38 ΟΟΟΙΟΕδ ΓΙΛΚΕΝΤ1ΝΙ

10 = Ρΐηΐ. 28, οοά. 16. — (Λ&Γΐίΐο. οπι. 21,ό Χ 14, ΰ. 297 (268', 289 ν&οαα) β. XIV

βχβπηίίδ (αηη. 1382); ίη ίϊηβ τω συντελεστή τιϋν καλών Θεώ χοίρις; ιηοηοοοη-

<3ν1ίοη : Ιωάννης ό Άβράμιος, βςι·. ηοΐ&β (τγρΙοΕΓ&ρΙιίοΕίβ. — [ΟοάΊοβιτι Ϊηα1>3θ1ιι1β

άββοπρϊίΐ Βαηάίηί, II, ρ. 31.]

Γ. 1-2. Ροδί ίηάίοβιη ΟΟΙ,ΧΥ" οίΐρίΐιιίοπιιη ααίβυδ οοΐΐβοΐϊο Ιιυίιΐδ

1ϋ)ΓΪ οοηδίειΐ δβςαυηίυΓ νβΓδίουϋ άεοβιη, ηϊηιίπιιη : Άβράμοιο

παις γράφεν τήνδε βίβλον έή χειρί, | ή τέρμα εΐληφεν αιώνος

εφ1 έβδομάτοιο | άρίθμοΐο δέοντος ετών δέκα και εκατόν γε, |

λή?ιν λαβείν μερόπαιν άπαν φύλον δν επί ταίΠζ Ι ίΐ ττυκνάς

αμφίδρομους έλικας μαστεύουσα πλανητών | μυθέεται μερό-

πεσσιν άψευδή ?πεα πάντα | ήδέ καλά τε φαΰλ' δσα τοις δε

πρόκειται προς θεοΐο | άθανάτοιο έΣομένου εύρύν ες ούρανόν

αίεΐ | ης ?πεα μελιηδέα χρυσοΐο πολλοΰ κρείττυυ | ων τε δια

μερόπων ποθέοντες κλεινοί δείκνυνται. Αηηιΐδ ιηυηάΐ 6890 βδΐ

1382 ρ. Ο. η.

Γ. 3-23. Παράδοσις βίο. = οοά. 7, Γ. 1-19.

Γ.23ν. Μέθοδος κυρ<ί>ου Δημητρίου του Χλωρού περί του τί

ποιών τις ευρίσκει τον ώροσκόπον ήτοι την άνατέλλουσαν

μοΐραν απταίστως. Ιηο. Αί λεγόμενοι καιρικαι ώραι πή μεν κοι-

νωνοϋσι ταΐς μεσεμβριναΐς. — Όθδ. εύρήσομεν και ούτω την

πρώτην του ΖυγοΟ άνατέλλουσαν.

Γ. 24'-25ν. Τ1ιβιη£ΐϋ& (Εκ μεν των περί πάσης καταρχής έπισημασιών

ταΟτα φαύλα σημεία κέκρινται [οί. οοά. 7, ί. 1]. — Εκ δε των

περί βασιλικών έπισημασιών και ταΰτα φαΟλα ευρηνται σημεία,

[οί. ϋ»., ί. 1ν]. — Ό μεν κλήρος εν κακω τόπω εστί τω κέντρψ).

Γ. 26. Σύντομος μέθοδος περί του ένειση" (?) τόν'Ήλιονενποίω 2ωδίψ

καϊ εν ποία μοίρα και λεπτώ υπάρχει· μέθοδος Ελευθερίου1

εμού διδασκάλου διονυ <?> (Λαμβάνομεν τα παρακείμενα τοις

περσικοΐς έτεσι — είρήκαμεν άνωθεν).

Γ. 26ν. Περί των αστέρων (Μετά την έπισυναγωγήν του αστέρος

λάμβανε — ό κατά σύνδεσμον).

ΕΓ. 27-265 οοηβρίΓειηΙ οαιη οοά. 7, £Ρ. 20-247.

Γ. 266. Περί της εκβολής των αστέρων εις την τάίιν των έφημεριδίων |

Περί του πόσον κινείται έκαστος των αστέρων το νυχθήμερον

βςΓ. Ιαΐ).

Γ. 268ν ναπαβ πιβίΐιοάί : Μέθοδος του γνώναι εν ποίω κλίματι ει, οπού

άνευρεσθείς (1. αν ευρέθης).

1 [Ε1β!ΐ11ΐβΠΤ13 ίΐΐβ ρΓΒ,βΟβρΙΟΓ ΙοΙίΒ,Πηϊδ Α&Γ3.ΤΜ ίάβΠΙ β33β νϊάβΙΐΙΓ 3ΐφ1β 3.3ΐΓθ1θ8115

Είθΐΐδ Ιιιαίιΐδ ηοπιίηΪ3 ςπί ΜγΙί1βηΪ3 ιηηο 1388 ρ. 0. η. οούίοθΐη Αη^βΐϊο&ηιιπι 29

άββοπρβΐΐ (8ίίΛΐίί Ιΐαΐϊαηί, Ι. IV, [1896], ρ. 64). Ν»ιη βΐ βϊπιΠίΙβΓ ιηα^ίβΙβΓ αίςαβ

άΪ3θίριι1ιΐ8 βχρίβίο ορβΓβ Οβο ^Γ&ΙίαΒ θ^βπιηΐ : τω συντελεστή των καλών θεώ

χάρις (Οοά. Αη£., ί. 152). — Γ. 0.]
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F. 269-274. Κανόνες επισήμων πόλεων.

F. 275-277. Κανόνειoν> τών επί του ζωδιακού απλανών αστέρων, τών

μεγάλων δεκαμoιρίου αι πλ' <sic>.

F. 277-278. Κανόνεζιον> τών λαμπρών αστέρων τών παραλαμβανομέ

νων εν τοις αποτελέσμασιν.

F. 278ν sine tit. Ο μεν Κρόνος από πρώτης μοίρας έως ιζ - ερχόμε

νος προσθετικός cum scholiis.

F. 279. Ιωάννου γραμματικού Αλεξανδρέως " περί τής του αστρο

λάβου χρήσεως, τί τών εν αυτώ γεγραμμένων έκαστον σημαί

νει cum scholiis (Την εν τώ αστρολάβω της επιφανείας -

διέστηκεν επί θάτερα).

F. 289ν. tabula.

F. 290. Ισααχ (μοναχού]([] del.) του αργύρου" μέθοδος κατασκευής

αστρολαβικού οργάνου (Επει καθάπερ αρχετύπους - άλλων

δυνάμεων).

F. 297. Κλαυδίου Πτολεμαίου της προς Σύρον συμπερασματικής

τετραβίβλου το πρώτον. In fine Τέλος του δ' βιβλίου και της

καθόλου πραγματείας τών προς Σύρον συμπερασματικών.

F. 347. Περί τών καλουμένων κέντρων επαναφορών τε και αποκλιμά

των και της εκάστου τών ιβ' τόπων ονομασίας και δυνάμεως.

Inc. Του ζωδιακού κύκλου παρά τοις αστρονόμοις εις ιβ' μέρη

διαιρουμένου, έκαστον τών τοιούτων ιβ'τημορίων καλείται μεν

κοινώ ονόματι ζώδιον. Des, επί το προγνωστικόν τέλος ερχό

μεθα.

F. 350". Κλαυδίου Πτολεμαίου βιβλίον ο καρπός εν κεφαλαίοις ρ".

Inc. Προεκθέμενοι, ώ Σύρε, τάς ενεργείας. Des. εγχώριος έσται

ο εχθρός. Οf. supra, cod. 3, f. 19ν. Μanus altera nonnulla

conscribillavit : Περί της απω (l. από) ζωδίου ης (l. εις) ζώδιον

μετεμβάσεως etc.

Μέθοδος περί της εύρήσεως της ώρας etc.

Ερμού του Τρισμεγίστου έκθεσις περί προφυλακής βίου

και κράσεως σώματος (<Τ>ών εν τοις ζωδίοις λσ' δεκανών

έξεις καλώς) etc.

11 - Ρlut. 28, cod: 33. - Chart. cm. 20",6 Χ 15",5, ff. 314 (1-2 -- 160" -Η 314"

vacua), ft. ΙΙΙ vacua, s. ΧVΙ (a. 1542), [f. 314 το από Χριστού αφμβ' μηνί φερουα

ρίιμ ις ημέρα παρασκευή ς' ώρα της νυκτός τέλος είληφεν η παρούσα γάρ βίβλος,

τώ συντελεστή τών καλών θεώ χάρις]. - Codicem recensuit inabsolute Βandini,

ΙΙ, p. 191; cf. Cumont, L'αstrologue Palchos (Reυue d, l'Instr. p, en Βelg., t. ΧL,

" Ιohannis Αlexandrini cognomine Philoponi de usu astrolabii libellum e codd.

Parisinis ed. Hase, Rhein Μus., VΙ, 1839, p. 129 sqq. Cf. Τannery, Revue de Ρhilo

ίogie, 1888, p. 60s.

" Cf. Κrumbacher, Βι/2, Literaturg., ed. 2, p. 623.
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1897), ρ 2 βςς. : ΒβΒΟπρΙπκ βδΐ Μο οοάβχ 1·&τΐΓθηΙίαηιΐ5 βχ οο<1. Αη^βΐίοβ,ηο 29,

»ηηί-1388, οΐβ φΐο ο&Ι&Ιο^υιτι ίη 8ΐαάϋΙαΙ<αηί,1. ΐν(1896) βάίΐιιπι ρ. βΟβςς., οοηίβιτβ

ϋοβί. ΟΓ(!Ο οαρϊΜιΙοπιιη, ςιΐίΐβ ηαΐάβπι οοηΐυΐϊιηιΐ'ί, ϊη ιιΐι-οςαβ 1ί1>ΐΌ ρίαπβ οοηββηΐΐΐ.

Γ. 3. Τάδε ένεστιν εν τήδε τη αποτελεσματική βίβλω των

μυστηρίων του Άπομάσαρ1.

Η&ΘΟ βυηΐ οαρϊΐα : (Γ. 8) Περί κοσμικών αποτελεσμάτων εκ του

βιβλίου του από μάσσαρ <8ΪΟ (Ίδε τον Κρόνον — άρχοντες

κατά αρχόντων).

Γ. 8ν. Περί εκλείψεως Ηλίου και Σελήνης ("Οτε εκλείψει ό "Ηλιος —

την φύσιν του αστέρος).

Ρ1. 9. "Αλλως περί του αΰτροΟ <««;> (Οί δύο φωστήρες όμολογοΟ-

μεν — σημαντικά!).

Γ. 9ν. Περί χρονοκράτορος (Εϊπερ τύχη ό Κρόνος — πανταχού εύθη-

νία).

Γ. 12ν. Περί εκλείψεως Σελήνης (Εάν γένηται έκλειψις — οί Ίχθύες).

Ε. 13. Περί εύθηνίας και κνιπίας, Ζητεί και του δευτέρου βιβλίου

κεφάλαιον ρα' ("Οτε εξήλθε ό "Ηλιος — ?σται ή εύθηνία).

Περί διαγνώσεως καυμάτων ("Οτε έπεμβαίνη ό "Ηλιος —

σφοδροί άνεμοι).

Περί της τοΟ Έρμου κακώσεως (Γίνωσκε δτι ό Έρμης — μέχρι

των ιΓ).

Γ. 13ν. Περί της μεθόδου των Χαρανιτών, ήτοι εναλλαγής τοΟ

κοσμικού έτους ("Ιδε κατά τάς ιθ' του ίουλλ <ίου> μηνός —

καί λιμός).

Περί της του Κυνός έπιτολής καί των έ£ αυτού σημαινόμενων

συμπτωμάτων (Εϊπερ εστίν ή ημέρα — εν τοις τετράποσιν).

Γ. 14. Περί υετών βίο ("Ιδε δτε εισήλθε ό "Ηλιος — τεταρτημορίου

ψυχρά).

Περί άνεμων βίο. (Στήσον τον ώροσκόπον εν τω καιρώ —

θερμούς).

Γ. 14ν. Περί της του παντός συστάσεως (Λέγεται ως δτε έδημιούργη-

σεν — την άβαβάν <8«θ).

Γ. 15. "Αλλως περί αϋτοΰ (Γίνωσκε δτι ό κόσμος ούτος — σημαίνει

τους άνεμους).

Γ. 15Τ. Περί του δτι ό Έρμης σημαίνει τους ανέμους, ή δε Αφροδίτη

τον ύετόν (Γνώθι δτι ό Έρμης σημαίνει — τους δυτικούς

ανέμους).

1 Οβ Αροπΐ3.83Γβ (ί. β Αβιι-ΜαΈιβοΙίΕΐΓ) αβίΓοΙο^ο Αίπιαπινιιώ οΙι&ΙϊΓειβ αβίαΐβ

βΐ3Π83Ϊπιο α. 885, ρ. 0. η. ιηοΓίιιο, οί. υ8βηβι·, Λα Ηίβίοηαιη α»1ι·οηοιηίαβ βι/ηΛοΙα, 1876,

ρ. 21 ; 81βϊηδθ1ιηβΐάβΓ, Ώίβ Ηε^αίβοΗβη ϋ^ίηίίζιιη^ίη άα ΜίΙΙβΙαΙΙβ>·8, Π, ΒβιΉη,

1893, ρ. 566 85. ; Κπιιηΐίίΐοΐιβι·, Βι/ζ. ί*ίΐ£ΐ·, βά. 2, ρ. 630.— Ιη ΙΙ&ΓΟ Ηοο αροίβίββπιαίίοο,

ηαβπι Ϊη5ρ8χϊπιιΐ8, Αροπια33.π8 ρΓ3.βοβρΙα α οοιηρϋαΙοΓβ ςαοάαιη οαιη

;ι! ίιιιΐ(1<! ρβΙΪΙΪ8 ι:οιΐ] ι.] ) χ 1,;ι κιιιιΐ.
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ΕΤ. 16v.

18.

19.

Ε. 22.

F. 22ν.

Ε. 23.

Ε. 23ν.

Ε'. 24'.

19v.

Περί του γνώναι τον χρονοκράτορα (Ει βούλη γνώναι τον

χρονοκράτορα - χρονοκράτορα).

Περί του ποιον είδος ευθηνίσει (Ει βούλει γνώναι από της του

έτους - ούτε κνιπεύσουσιν).

Περί κλήρων (Εισίν τινες κλήροι - του είδους).

Περί κλήρου σίτου (Κλήρος σίτου από Ηλίου - ευθηνίαν).

Περί κλήρου κριθής (Ο κλήρος της κριθής- από ώροσκόπου)

sqr. alii κλήροι (κ-λθ').

Περί κλοπής etc. (Ει ερωτηθής περί πράγματος - ουχ ευρεθή

σονται).

Άλλως περί κλοπής (Ει ερωτηθής περί κλοπής - αποτέλεσσον).

Περί του γνώναι την ιδέαν του κλέπτου (Ει βούλει γνώναι την

ιδέαν - ισχνόσαρκος).

20ν. Περί του γνώναι από της Σελήνης το <τού> κλέπτου είδος

(Ει ερωτηθής περί του κλαπέντος - ή αργύρια).

Περί του γνώναι που εστι το κλαπέν (Ίδε τον κύριον - το

κλαπέν).

Περί του γνώναι τον κλέπτην που εστιν (Ίδε τον κύριον -

αγοράζων).

. Περί του γνώναι πόσα τα κλαπέντα» (Εάν τύχη ο "Ηλιος -

αναεκατόν <sic>).

Περί του γνώναι το όνομα του κλέπτου (Στήσoν τoν ώροσκό

πον - όνομα προφήτου).

Περί του γνώναι τί το κλαπέν (Ει ώροσκόπος κατά τον καιρόν

- τιμίων ειδών).

Περί του γνώναι τον κλέπτειν [l. -ην] (Ίδε τον δεκανόν του

ώροσκόπου - σώματι αυτού).

Ιdem (Ίδε τον ώροσκόπον - έχει σημείον).

Περί του γνώναι εν ποίω μέρει του σώματος ο κλέπτης έχει

σημείον (Ίδε τον ώροσκόπον - ποδός).

Περί κλοπιμαίου ιματίου (Εάν ερωτηθής ποταπόν ήν - καμη

λαύκιον).

Περί καταρχής (Τον αρξάμενον πράγματα - ανατραπήσεται).

Περί καταρχών (Ει βούλη κατάρξεσθαι - ακάκωτος).

Περί καταρχής διδασκαλίας (Ει βούλη την καταρχήν εύρείν -

αποκεκλεικότας).

Περί του πότε πλέον υπό τών κακοποιών βλάπτεται η Σελήνη

(Και γίνωσκε ότι η Σελήνη - βλάπτεται).

Περί αγωράς <sic> ει <ε>ρωτηθής (Εάν αγοράση τις είδος -

είδους).

Περί αγοράς δούλων (Ει βούλη αγοράσαι - πραθήσεται).

. Περί του ει βούλη αγοράσαι τινά <sic> είδος (Ει βούλη αγορά

σαι είδος - αγόραζε).
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F. 26.

Γ. 26ν.

Ε. 29ν.

Ε'. 30".

F. 31.

F. 31.

ΕΤ. 31ν.

Ε'. 32.

Ε'. 32V.

Ε'. 33ν.

Περί τεκνογονίας ει (cod. ή) ερωτηθής (Ει ερωτηθήκς> παρά

ανδρός - πλην βραδέως).

Περί του ειδέναι την σύλληψιν αληθής εστιν ή ού (Ει ερωτηθής

περί γυναικός - έγγυον είναι).

Περί τού γνώναι ει εν βρέφος τέξει ή γυνή ή δεύτερον ή τούτων

επέκεινα (Ίδε τον ώροσκόπον πρώτον - εν τέξεται).

Περί γυναικός εγγύου, ή άρρεν τέξει ή θήλυ (Ίδε τον κύριον

του ώροσκόπου - έσπέριοι θήλυ).

Περί γυναικός πότε τέξει ημέρκα> ή νυκτί (Ει ερωτηθής περί

ταύτης - και αποφαίνου).

Περί τεκνογονίας (Ει ερωτηθής περί τέκνων- πλην βραδέως).

Περί του γνώναι ποιον στράτευμα νικήσει (Ει βούλη γνώναι

ποιον τών β' στρατευμάτων - ει δε μή ού).

. Περί προσδοκουμένου πολέμου και περί τινος μέλλοντος

απέρχεσθαι εις πόλεμον εάν ερωτηθής (Ει ερωτηθής, λάβε τον

ώροσκόπον -τώ εχθρώ).

. Περί του γνώναι ει επιμένη ο πόλεμος ή ού (Εν τώ καιρώ της

ερωτήσεως - ό πόλεμος).

Περί πολέμου ποιότητος και τίς νικά ή ερωτηθ'[l. ει ερωτηθής]

("Ιδε την δύναμιν - παρελεύσεται).

Περί τινων στρατιωτών αποσταλέντων εις ζήτησεζιν> ετέρων

στρατιωτών, ει καταλάβωσιν αυτούς και ει γενήσεται πόλεμος

μέσον αυτών (Λάβε τον ώροσκόπον - αυτής).

Περί πολέμου ει ερωτηθής (Ει ερωτηθής περί πολέμου - το

κεκρυμμένον).

Περί φυγάδος (Εάν εύρης την Σελήνην- αναποδίζη).

Περί φυγάδος τί γενήσεται και άρα υποστρέψει ή oύ (Στήσαι

τον ώροσκόπον - υποστρέψει).

Περί γάμου γενήσεται ή ού (Ει ερωτηθής περί τούτου - ειρη

μένα σχήματι).

Περί γάμου (Εάν τύχη ή Σελήνη - αγαθόν).

Περί γενεθλίου μέθοδος Ινδική πάνυ θαυμασιωτάτη ("Οτε

γενεθή (?) τις - δυστυχές έσται).

Περί πόλεως πολιορκουμένου <sic> ει κρατηθήσεται ή ού

(Ει ερωτηθής και εύροις - ο εχθρός).

Περί τού γνώναι αγαθόν ή φαύλον κατά τον καιρόν καθ' δν ή

τρώσις εκ τών Ινδικών αποτελεσμάτων (Ει βούλη γνώναι τί

πάθος - εκείνο).

Περί του β' ει πρόκεινται σκοποί γνώναι ποιός εστιν συμφε

ρώτερος (Ίδε τον κύριον - συμφερώτερος).

Περί θησαυρόν (l. -ών] (Εί τις έχει - <έ>διδάχθης).

Περί του ει βούλη γνώναί τινος όνομα (Ει ερώτησις <P> περί

του ονόματος - λ' και έν).
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F. 34.

ΕΤ. 34V.

ΕΤ. 37v.

ΕΤ. 38V.

F. 39.

Ε. 40.

F. 43.

Ε'. 43ν.

F. 44.

Ε'. 46ν.

F. 47ν.

Ε'. 48.

Ε', 48ν.

Ε'. 49.

Περί του γνώναι πότερον αγαθόν ή φαύλον γενήσεται τώ

ερωτώντι (Στήσoν τoν ώροσκόπον - αυτώ λύπη).

Περί φλεβοτομίας ("Ιδε εν η τύχη ή Σελήνη - νενόηκα).

Η (l. Ει) βούλη γνώναι περί ποίου σκοπού μέλλει σέ τις ερωτάν

(Στήσoν τoν ώροσκόπον - αυτού).

Περί ενθυμήσεως (Επειδή είδον τους πλείστους - τόπου

ιδιότητα),

Περί του γνώναι την αιτίαν τής ερωτήσεως (Ει βούλη γνώναι

την αιτίαν - ενάντια).

Περί του γνώναι περί τίνος μέλλει σε ερωτάν (Ει δε βούλη

εργάσασθαι - δούλου).

"Αλλως περί του αυτού (Είπε δέ τις έτερος - τη πρώτη).

Περί του γνώναι ή φρόνιμος ή μωρός ο ερωτών (Ει βούλη

γνώναι άρα - μέσος).

Περί του γνώναι περί τίνος μέλλει σε ερωτάν (Ει βούλη γνώναι

την ερώτησιν - νόσου).

"Αλλως (Φησί δε ο Δωρόθεος - επεκτανθήσεται).

"Αλλως (Τινές είπον - αναστρεφομένων).

Περί τής φύσεως τών αστέρων και τίνων κυριεύουσιν ειδών

(Ανήκει τώ Κρόνω - υάκινθον).

Περί ενθυμήσεως (Λαμβάνεται δε από της μοίρας - εκείνου).

Περί του τόπου (l. υφ' ου) διαδεχθήσεται ο εξουσιαστής

("Ιδε που εμπέπτωμεν - δεινά).

Περί του ιδίου αδελφού πώς έχει τα κατά αυτόν (Είπεν ο

Απομάσαρ - τελευτα).

Περί χαρακτήρος προσώπων από τών δεκανών (Ο πρώτος

δεκανός - ήμέρα).

Περί της μετά του Ηλίου συνοδικής μοίρας τών αστέρων

(Γίνωσκε ότε εστίν - ύπαυγος).

Περί του ει εφεύροι[ς] τις πλούτον ή ού (Ει ερωτηθής περί

τινος - τεύξεται).

Περί τού γνώναι τον αριθμόν τών υπερπύρων ών μέλλει

ώφεληθήναι παρά άρχοντός τινος (Ίδε τον κύριον του δευτέ

ρου τόπου -- ελλείπει).

Περί χρέους (Ει ερωτηθής περί χρέους - έριδες).

Περί αδελφών (Εάν ερωτηθής περί αδελφών - ή του τετάρ

του).

Περί τριών αδελφών (Ει ερωτηθής περί των τριών αδελφών

- αδελφόν).

Περί εγγαίων ήτοι επιτυχίας οίκου ή τινος τοιούτων (Ει ερω

τηθής παρά τινος- συσχηματίζων).

Περί της ποσότητος τών παροίκων και του φυτού εξωνηθέν

τος κτήματος (Είπεν ο Μασάλας - ύδατος).
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Ε. 49ν.

Ε'. 50.

Περί γυναικός κατά οργήν εξελθούσης εκ του οίκου του ανδρός

αυτής, ει υποστρέψει (Έστω ο ώροσκόπος αντί του ανδρός-

ειρηνοποιήσει).

Περί αντιδίκων (Σκόπει τον ερωτώντα - διαδίκου <sic>).

F. 50'. Περί κοινωνίας (Ωροσκοπείτω δίσωμον ζώδιον - αγαθο

Ε'. 51.

Ε. 51ν.

Ε'. 52.

F. 52ν.

Ε'. 53.

Ε. 53ν.

Ε'. 54.

Ε'. 54.ν.

Ε'. 55.

ποιόν).

Περί του απερχομένου είς τινα, ει ευρήσεις αυτόν ή ού (Ει

ερωτηθής περί τούτου - αυτόν).

Περί ελεύσεως αποδήμου (Εάν ο κύριος του ώροσκόπου -

έρχεσθαι).

"Αλλως (Προσδοκείας περί τινος - αυτών).

"Αλλως (Ο αγαθοποιός επί τα τετράγωνα - δίδωσιν).

Περί τινος προσδοκουμένου πράγματος ή ευεργεσίας από του

βασιλέως (Ει ερωτηθής περί πράγματος - δηλωτικόν).

"Αλλως περί δωρεών εκβάσεως (Ίδε το τεκμήριον του ώροσκό

που - ουδενός τύχη).

Περί φίλων ή (l. ει) ερωτήσεται <τις> (Ει ερωτήσεται τις περί

ιδίου φίλου - λοιπών).

Περί φιλίας μεταξύ δύο τινών πώς αποβήσεται (Ει ερωτηθής

περί τούτου - αποστροφήν σημαίνει).

Περί ηνιόχων τίς νικήσει (Ει ερωτηθής παρά τινος- ώσιν).

Περί του μη έχοντος άλογον και ερωτώντος τίς νικήσει (Ει

ερωτηθής περί τούτου - τών ευτελών).

Περί ελεύσεως πρέσβεων (Ει ερωτηθής, ίδε την Σελήνην - επί

της Σελήνης).

Περί τινος απεσταλμένου εις δουλείαν, ει άρα ποιήσει αυτήν ή

ού (Ει ερωτηθής περί τούτου - τελειωθήναι).

Περί του αποσταλέντος εις βασιλέα ή εις έτερόν τινα επί το

φονεύσαι, ή φονεύσει αυτόν ή ού (Ει βούλει γνώναι - του

ώροσκόπου).

Περί του ει ο βασιλεύς αποστειλεί <sic> τινάν <sic> εις το

κρατήσαι τινα (Ει ερωτηθής παρά τινος περί στρατιωτών -

πόλεμος).

Περί του γνώναι ει καταλαμβάνει γράμματα ή ού ("Ορα τον

Ερμήν - δηλοι).

Περί διαγνώσεως αποστάτου (Ει ερωτηθής περί τινος υπόπ

του - αίματος).

Περί απορροιών και συναφών της Σελήνης εν τοις γενεθλίοις

(Ίδε πόσαι μοίραι - μονάδος).

Περί χροίας ζωδίον [l. -ων] (Ο Κριός αληθινός - ομοίως).

Περί του πότε εάν γένηται σύνοδος Ηλίου και Σελήνης απο

κτανθήσεται μέγιστος βασιλεύς ("Οτε ίδης την σύνοδον -

αποκτανθήσεται).
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ΕΤ. 55ν.

Ε.

Ε'.

56.

. 56ν.

. 59ν.

Περί επιτεύξεως ή αποτυχίας τινός δουλείας (Εαν εύρης τον

διέποντα - συνομίλησις).

Περί του πότε έστιν ο Αρης ανατολικός και πότε δυσικός

[l. δυτικός] (Φασί δέ τινες - βόριος).

Περί τού γνώναι ή άνθρωπός εστιν τό γεννηθέν ή έτερόν τι

(Λάβε την μεταξύ διάστασιν - ανθρώπου).

Περί του γνώναι εν ποία ημέρα της εβδομάδος τις τελευτήσει

(Ίδε τον διέποντα - τον σαββάτον).

Περί του ότι εάν τύχη ο δυτικός αστήρ εν τώ δεϊνι τόπω εν

γενεθλίω, τoιόσδε κίνδυνος κείται τώ γεννηθέντι ("Οτι (l. "Οτε]

τύχη ο Ερμής - ύψος).

Περί του γνώναι πότε και από τίνος ώφέλεια έσται τινί

(Ωφέλεια <P> τ' έτος - προηγούμενα).

Περί εναλλαγής άλλως ("Οτε καταλάβει (suprascr, η] ο "Ηλιος

δεδοκίμασται γάρ).

Περί του ει έχει μέγαν βίνα ο γεννηθείς ("Οτε τις έχει εν τη

γεννήση |l. -ει] - ανθρώποις).

Περί του πότε τελευτήσει ο πατήρ του γεννηθέντος ("Οτε τύχη

ο Ζεύς - εν αποδημία).

Περί του πότε πόρνη γένηται η γεννηθείσα ("Οτε τύχη εν

γενέσει - αυτώ).

"Αλλως (<"Ο> τε γεννηθείς - οίστρους).

Περί του γνώναι διά ποίας αρρωστείας τις αποθανείται (Ο

έχων τον κ' τόπον - τελευτήσει).

Περί του πότε <ό> γεννηθείς εστι στραβός (Ο έχων ώροσκό

πον- όφθαλμούς).

Περί του πότε ου ζήσεται ο γεννηθείς ("Οτε τύχη η Σελήνη -

ου ζήσεται). -

Περί του νουπούχαρ <sic> etc. (Απονέμουσιν οι Ινδοί -

εξής τώ Διί).

Περί του ει βούλη γνώναι η μονά ή ζυγόν (Η Σελήνη μονά -

μονά έστιν).

Περί του πότε οι κακοποιοί την κακίαν αυτών ελαττούσι και

ότι η Σελήνη σημαίνει τα μέλλοντα αγαθά ή τα φαύλα από

τών σχηματισμών αυτής (Γίνωσκε ότε οι κακοποιοί-κακοποιώ

αστέρι).

Περί του που έχει η Σελήνη μεγάλην δύναμιν και πού ο "Ηλιος

και ποταπή ή φύσις εστιν του Κρόνου (Η Σελήνη μεγάλην

δύναμιν - Κρόνον).

Περί του όταν γεννηθείς εν δισώμω ζωδίω ου μή προκόψει καν

υίος βασιλέως εστίν ("Οτε τύχη ώροσκόπος - βασιλέως).

Περί του πότε ευτυχής έστιν ο γεννηθείς (Ευτυχής εστιν ο

γεννηθείς - τώ Διί).
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Ε. (50.

Ε', 63.

Ε'. 61.

Ε. 64ν.

Ε'. 65ν.

Ε'. 66.

Ε'. 67.

Ε'. 67ν.

ΕΓ. 68.

Γ. 68ν.

Περί τού (γνώναι] όπωρών ιβ' έμπροσθέν σου κειμένων μη

ορώντός <σ>ου ειπείν ποιόν εστιν καλόν και ποιον φαύλον

(Δώδεκα οπωρών προτεθέντων - και καλήν).

Περί του έντισι του σώματος έκαστος τών αστέρων έχει ενέρ

γειαν (Ενέργειαν έχει ο Κρόνος - δεξιόν πόδα).

Περί του ποιήσαι έτους γενεθλιακού εναλλαγήν (Ίδε τον κατά

πήξιν ώροσκόπον etc.).

Περί οικειώσεως πρός βασιλέα (Ίδε τον κύριον - μεγίστην).

Περί ευθηνίας ειδών και κνιπίας (Ίδε ότε καταλάβοιο - ευθι

νία <sic>).

Περί τής τών αστέρων χαράς (Χαίρει ο "Ηλιος - τόπιμ).

Περί του όπως τα βρέφη εκ της μήτρας ανατρέφονται (Γίνωσκε

ότε συλλήψεται - τον Δία).

Περί τού γνώναι τα περί τών εξουσιαστών πώς αποτελεσθή

σονται κατά τας Ινδικας μεθόδους (Λέγουσιν οι Ινδοί -

αυτού).

Περί κλήρων παιδεύσεως και φρονήσεως (Λαμβάνεται ο τοιού

τος κλήρος - γεννηθέντα).

Περί τού γνώναι το παιδίον ει οικειόν εστιν ή αλλότριον

(Ποίησoν ερώτησιν - αλλότριον).

Περί του προνοήσαι την του ερωτώντος ερώτησιν (Εάν εν τώ

καιρώ τής ερωτήσεως - περί βασιλέως).

Περί του πότε ο Κρόνος σημαίνει δόξας μεγάλας (Ο Κρόνος

ότε εστίν ενδύναμος - μεγάλας).

Περί καταρχής (Πρόσεχε επί πάσαν καταρχήν - φαύλων).

Περί του τί σημαίνει ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Αρης

(Γίνωσκε ότι ο Ερμής -τιμωρίας).

Περί του τί σημαίνει η Σελήνη εν τώ ώροσκόπιμ της γεννή

σεως ούσα ακάκωτος ("Οτε τύχη η Σελήνη εν τώ καιρώ -

δύναμιν).

Περί του ότι ο ώροσκόπος σημαίνει το σώμα, ο δε κύριος

αυτού την ψυχήν (Γίνωσκε ώς ο μεν (ο] ώροσκόπος - αφρον

τισίαν).

Περί αποκλείστου ή περί ορισθέντος ή εξορισθέντος ("Οτε

επισυμβή τινι πάθει <sic> - δεινά).

Περί φυγάδος (Ίδε τον ώροσκόπον- κακοποιώ).

Περί υετών (Ει βούλη γνώναι πότε έσται - ου γενήσονται).

"Αλλως (Γίνωσκε ότι - αμφότερον).

Τάδε ένεστιν εν τώ δευτέριμ βιβλίω τών μυστηρίων

τής επιστήμης του Απομάσσαρ.

Capitum singulorum titulos tantum brevitatis causa adnotabo :

Περί του πότε μήτε άνετ’ μήτε αφέρετ ευρεθέντος εν τώ

γενεθλίψ γίνονται οι άνθρωποι πολjλυχρόνιοι και πότε ου
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φθάνουσι τα ελάχιστα έτη της Αφροδίτης και πότε εμπρησμόν

υφέσταται ο γεννηθείς και πότε ουδέν αγαθόν σημαίνει το

γενέθλιον. - F. 76. Περί του ότι της Σελήνης τετραγωνι

ζούσης (P) τον Αρην λησταις περιπίπτει αποδημίαν ποιησά

μενος καταρχήν (κατ' αρχήν"). - F. 76'. Περί του ότε ο Κρόνος

συνοδεύει τώ Διί, ει τύχη γεννηθήναι τινα και έχει το ζώδιον

ένθα η τοιαύτη σύνοδος (?) ώροσκοπούν (an την τοιαύτην

σύνοδον ώροσκόπον Ρ) ή μεσουράνημα, γενήσεται ο τοιούτος

μέγας βασιλεύς. - Περί τού γνώναι ει αληθεύει τις ή ψεύδεται

προφήτην εαυτόν αποκαλών. - F. 78. Περί του ότι εάν τρεις

υψηλοί αστέρες συνέλθωσιν και εφορά αυτοίς ο "Ηλιος, αποτε

λούσι μέγαν βασιλέα. - Περί του ότι την θρησκείαν τών

προφητών τών Σαρακηνών ουκ έγνω τις τών μαθηματικών

σημαινομένων άλλοθεν ή από του Ζυγού. - Περί του ότι ουκ

έγνω τις παυθησομένην την τοιαύτην θρησκείαν. - F. 78".

Περί επιτυχίας αποστασίας. - Περί του τίνα σημαίνουσι αι

μακραι σύνοδοι ήγουν του Αρεως και του Ηλίου και της

Αφροδίτης και του Ερμού και της Σελήνης. - F. 79. Περί

της συνόδου του Κρόνου και του "Αρεως εν Κριώ. - Περί τών

ιβ' τόπων. - Περί ύετών. - F. 79'. Περί του ότι επικρα

τεστέρα εστιν ή τών ζωδίων σημασία etc. - F. 80'. Περί του

ότι ο Κρόνος ο Ζευς και ο "Ηλιος και ο Αρης (P) σημαντικοί

εισιν. - Περί τινος αποτελέσματος δόξαντος παραδόξου. -

Περί του πότε σημαίνει η Σελήνη υετόν και πότε συνέφειαν

(sic). -- Περί του ότι <εάν> ερωτηθής περί ζωής και τύχης, εν

τώ:ώροσκόπιμ ο Αρης (2) και Κρόνος, τελευτήσει περί ου ή

ερώτησις. - F. 81. Περί του ότι ψυχρός και σηπώδης εστί

ο σύνδεσμος. - Περί του πότε ευχόμενον ακούει ό"Αρης κατά

την Ελλήνων δόξαν etc. - Περί του πώς τυχόντος του

Ερμού ο γεννηθείς λόγιος και ρήτωρ και στιχοπλόκος γενήσε

ται. - Περί του πώς τυχόντος του Κρόνου ο γεννηθείς ευτυχής

γίνεται etc. - F. 81ν. Περί του πότε μέλλει εισελθείν εις βασι,

λέα, ώ μέλλει χρήσασθαι εις την τών αστρονόμων επιστήμην.

Περί του ει μέλλει αποδημήσαι τις χάριν ώφελείας αυτού etc.

F. 82. Περί του πότε σημαίνεται επίμονος ευτυχία και απαλ

λαγή τών λυπηρών. - Περί του ότι εν τοις φρέασιν αμβλύνον

ται αι δυνάμεις. - Περί του όποιος γίνεται ο γεννηθείς etc. -

F. 82'. Περί του ότι μεγάλας μεταβολάς ποιεί ότε τύχη ο μεν

Κρόνος εν τώ Ζυγώ, ο δε Ζεύς εν τώ Καρκίνω.-Περί του πότε

καλή εστιν ή τής θαλάσσης αποδημία. - Περί αντιδίκων. -

Περί του ότι ουκ έχει δύναμιν ο κλήρος της τύχης ο μετρούμε

νος εν τη διαμέτριμ "Αρεως (2) και Σελήνης. - F. 83. Περί του

ποί<α> θρησκεία πρώτη και ποία δευτέρα εύρε την αστρονο
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μίαν. - Περί του πότε ου βλάπτονται οι οφθαλμοί όντος του

Άρεως (2) και της Σελήνης κεκακωμένων εν γενεθλίω. - Περί

του πότε αυθις βλάπτονται. - F. 83ν. Περί του πότε δει αποτε

λείν περί αποτυχίας και επιτυχίας έρωτος. - F. 84". Περί του

πότε βλάπτουσιν οι κακοποιοί εν ταις επεμβάσεσιν etc.-F. 85.

Περί απολύσεως αποκλείστου.- F. 86. Περί αντιδίκων και τών

εξερχομένων εις πόλεμον. - F. 86'. Περί του ότι ο "Ηλιός εστι

κακοποιός πάνυ etc. - F. 87ν. Περί αφέτων.- F.89. Περί του

ότι εν τοις Ινδοίς ευρίσκεται και αγαθοποιός ο Κρόνος. -

Περί του <ότι> σίνην (l. σίνη) ποιεί έκαστος τών αστέρων εν

τοις φρέασι. - F. 87ν. Περί του πότε ο Ζευς κύριος ών του

ώροσκόπου και εν τώ υψώματι αυτού ευρίσκονται και αφέτας

<sic>. - F. 91. Περί σχημάτων επιληψίας. - F. 91. Περί του

ει τύχη ο Ερμής κύριος του ώροσκόπου.-Περί αρρωστίας.-

Περί εξουσιαστών. - F.92. Περί του γνώναι ει γνησία έστιν ή

γυνή ει (l. ή) επί(l. εί)σακτος. - F. 92'. Περί κρίσεως αφέτων

από της ζωής πατρός και μητρός και πάππου συνοδεύοντος του

αφέτου κακοποιώ. - Περί του γνώναι είτε τα κακά επικρατεί

είτε τα αγαθά ότε και αγαθοποιός και κακοποιός τύχωσιν εν ερω

τήσει. - F. 93. Περί του καταλαβείν την του ανθρώπου ενθύ

μησιν. - F. 93". "Αλλως. - Περί του ότι ούκ εισιν οι αστέρες

αυτεξουσίως ενεργούντες αλλά φυσικώς. - F. 94. Περί του

πώς ο Κρόνος άφετος ών αναπεποδισμένος ελογίσθη etc. -

F. 95. "Οτι ακριβεστέρα εστιν η μέθοδος της ακτινοβολίας του

Μασάλλα. - F. 95ν. Ο Ευκλείδης ο γεωμέτρης πεποίηκε

τα σχήματα της γεωμετρίας διά ξύλου etc. - Περί φήμης αλη

θούς και φευδούς. - F. 96ν. Περί αφέτων του Ηλίου και της

Σελήνης. - Περί του πώς οι κακοποιοί τα δεδοξασμένα παρ'

αυτών αύθις αφαιρούνται. - F. 97. Περί σχηματισμού του

Ερμού και του Αρεως εν γενεθλίω. - Περί του γνώναι την

ώραν της εκτέξεως ήμέραν ή νύκτα. - F. 97". "Οτι η κεφαλή

του Οφιούχου αστήρ έστιν εν τώ Υδροχόω.-F.98. Περί του

ότι ψευδές εστιν το κανόνιον του ιβ'τημορίου. - Περί του

ότι οι κομήται μεγάλα αποτελούσι συμπτώματα. - Περί του

ότι ο Ζευς ότ' έστιν εν τώ Κριώ πλείονα δύναται ή ότε έστιν

εν τώ Τοξότη. - F. 98". "Οτι ο Ζεύς εν τώ Κριώ ών μή εφορώ

μενος όλως υπό του "Αρεως ή του Κρόνου φαύλω σχήματι etc.

Περί του ότι μεγάλους βασιλείς εργάζεται ή εν τώ Κριώ σύνο

δος του Διός και του Κρόνου. - Περί της μοίρας της παν

σελήνου ότι δέχεται αφέτων εστίν etc. - F. 99. Περί τών

αποκειμένων ποτέ εν τώ παλατίω βιβλίων μαθηματικών και

μή διδομένων (Εditum in appendicis prooemio]. - F. 100.

Περί της φύσεως και δύναμεως τών απλανών αστέρων. -
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Περί του ότι η καθολική ερώτησις ομοία εστιν γενεθλίω. -

F. 100ν. Περί διαμονής άρχοντος εν τη δοθείση αυτώ

αρχή. - Περί του κλήρου του σίνους. - F. 101. Περί του ότι

κουφότερά εισι τα δυνα (l. δεινά) ότε τα πλάτη τών αστέρων

έχουσιν εναλλάξ. - F. 101ν. Περί του ότι εάν ο Ζευς τύχη

επικρατήτωρ εν γεννήσει και ορά τον ώροσκόπον ποιεί μεγά

λας δυστυχίας. - Περί του ότι και χωρίς τας (l. της) του

Ηλίου βοηθείας εν γενήσει προσγίνεται τινι αρχή. - F. 102.

Περί διαγνώσεως χρόνου ζωής ότε η Σελήνη μικρόν απέχει του

"Αρεως. - Περί του πότε γίνονται ευτυχείς αι γεννήσεις. -

F. 103. Περί αγαθών δόσεων από κακοποιών. - Περί του ότι

ο δεύτερος τόπος πολλά έχει μυστήρια και δυσκατάληπτα. -

Περί του ότι ουδείς τών επιστημόνων πάντα όσα οι διδάσκον

<sic> την οικίαν πραγματευόμενος τιμήν. - F. 103". Περί του

ότι εκφαντικωτέραν έχει την δόσιν ο κλήρος του δαίμονος επί

νυκτός γενέσεως. -Περί του πότε ο τοιούτος κλήρος μετά του

Ηλίου ευρίσκεται.- F. 104". Περί του πώς αρμόζει ποιειν τον

περίπατοντών κλήρων. - Περί του ότι ο κλήρος της τύχης

και ο κλήρος του γάμου και ο κλήρος του ι' τόπου μεγάλας

έχουσι σημασίας. - Περί τού ει ερωτηθής ει εξήλθέ τις εκ τής

πατρίδος αυτού. - Περί του ει τύχη ο Ερμής εν τοις Ιχθύσι

εν ιδίοις ορίοις ή εν τώ Τοξότη ομοίως.-F.105. Περί ευτυχίας

τής από της κάτω τύχης. - Περί του ότι παρακμάζει η επικρά

τεια τών Αράβων. - Περί του ότι ούκ έστιν διττός ο θάνατος

καθώς είπεν ο Στέφανος. - F. 105". Περί τών νεφελοει

δών συστροφών. - Περί του ώροσκόπου παντός Άρεως (2)

ήτοι παντός *** - Περί παντός τόπου γενεθλίου κακουμέ

νου. - F. 106. Περί ευθηνίας και κνίπης. -Ποπ πώς (l. ποτα

πώς")ευρισκόμενος ο Άρης εναλλαγή έτους κρίνη πολέμους.

Περί άρχοντος λαού και τών συνέργων αυτού και συνέργων

τών ιδιωτών. - Περί μυστηριωδών. - F. 106". Περί αντιδί

κου και μεσάζοντος μέσον σου και εκείνου. -Ει ερωτηθής πώς

έχουσι τα κατά τον δείνα. - Περί του εφορά κακοποιός την

μοίραν του ώροσκόπου εν γενεθλίω etc. - F. 107. Περί καταρ

χής ημερινής εχούσης τον "Ηλιον εν τώ θ' τόπω, ή τώ ιβ', επί

δε νυκτερινού την Σελήνην.- F. 107ν. Περί καταρχής από του

Κρόνου τουτέστι πόσους χρόνους κρατήση ο άρχον <l. -ων>. -

Περί του πόσων μοιρών έστιν ύπαυγος ο Κρόνος και ο

Ζευς. - F. 108. Περί του πότε καλώς ή κακώς έξει τα κατά

τον γεννηθέντα. - Περί του πότε εξελεύσεται τις μετά του

βασιλέως. - Περί ελευθερίας δούλων ή ού. - Πότε ο "Ηλιος

βορράν αναβαίνη και πότε τον αυτόν καταβαίνη etc. - F. 108".

Περί σημασιών τών εκλείψεων. - Περί αποτελεσμάτων κατά

CΟD. FΙ,ΟR, 4
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του Κυνός επιτολήν. - F. 110. Περί καταρχών. - F. 110ν. Περί

αποδημίας. - Περί αποδημίας διά πλοός <-ού>.- F. 111. Περί

γάμου. - Περί χρίσματος. - Περί κουρεύσεως. - F. 111".

Περί ονύχων. - Περί ιματίων συγκοπής και φορέσεως<sic>.

Περί καθαρσίου. - Περί χειρουργίας. - F. 112. Περί του

εκβάλλειν αιμα. -Περί καταρχής κτίσματος. -Περί δανείου.-

Περί κλοπής. -Περί αγοράς. - F. 112". Περί υποπτευομένης

βλάβης.-Περί γυναικός ει άρα παρθένος εστίν ή δε εφθαρμένη

(l. διεφθ.) etc. - Περί νόσων. -F. 113. Περί μετοικισμού etc.

- Περί γράμματος. - Περί διττοκίας γυναικών. - F. 113ν.

Περί κρύψεως πραγμάτων. - Περί του πότε δίδωσιν ευτυχίαν

ο "Αρης εν γενεθλίω. - Περί συμπτώματος etc. = Περί

γενεθλίου άλλως. - F. 114. Περί κακώσεως όφθαλμών. -

F. 114". Περί τετραγώνου Σελήνης και Ηλίου.- Περί δάνους.

- Περί αρρωστίας. - Περί κινήσεως της ανάστρου Αφροδί

της. - F. 115. Περί νοσούντων. - Περί καταστάσεως ήτοι

περί υετού. - F. 115ν. Περί παιγνίου ζατρικίου και ταυλου (l.

ταβλίου). - Περί του ειδέναι ποιον μέρος του σώματος ***.

F. 116. Περί κακοποιών απλανών αστέρων από ποιούντων

κλιμακτήρας. - Περί πράσεως και αγοράς. F. 116ν. Περί

υπομνηστικού. - Περί σποράς. - F. 117. Περί φυτκε>ίας

δένδρων. - Περί μεγέθους αστέρων. - Περί τών β' φωστή

ρων εν τη εκλείψει κακώσεως. - Περί κακώσεως της Σελή

νης. - F. 117". Περί ακριβούς συναφής τών αστέρων. -

F. 118. Περί ών σημαίνει έκαστος τών αστέρων από αγαθο

ποιού ή κακοποιού σχηματιζόμενος εναλλαγή χρόνου. -

F. 120. Περί συνόδου Κρόνου και Διός. - Περί κοσμικών

σημειώσεων από τής του Κρόνου και του Διός μεταβάσεως. -

F. 120ν. Περί τών σημασιών της επιστήμης. - F. 121ν. Περί

της φιλίας και της έχθρας τών αστέρων etc. - F. 122. Περί

της τών ζωδίων εναντιώσεως και της φιλίας τών αστέρων. -

F. 123. Περί τού οποίας πoιείται τάς τών κακών απαλ<λα>

γ<άς> (2) εν τοις οίκοις τών λοιπών αστέρων ών ο Ζεύς. -

F. 123ν. Περί τών σημασιών της Αφροδίτης ότε συνοδεύει τώ

Άρει ή τώ Κρόνω etc. - Περί της εργασίας τών αστέρων. -

Γ. 124". Περί του πότε ου βλάπτουσιν οι κακοποιοί αστέρες. -

Περί του τίνα εργάζεται ει τύχη ο κύριος του κ' τόπου εν τώ

ώροσκόπω μετά του Ηλίου ή και της Σελήνης. - F. 125. Περί

τής τών αστέρων δυνάμεως. - F. 126. Περί τών οίκων και

υψωμάτων τών αστέρων εν οις οι αυτοί χαίρουσιν. - F. 127".

Περί τινος ζητήσαντος σπαθ<ία> (?). - Περί κακώσεως

αστέρων. - F. 128ν. Περί της μεγάλης δυνάμεως αυτών. -

Περί τής τών αστέρων εγκαρδίας δυνάμεως. - F. 129. Περί
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του ότι ψεύδονται οι λέγοντες μή βλάπτεσθαι τον αστέρα

γενόμενον ύπαυγον εν τώ ιδίω οίκω ή υψώματι. - F. 129ν.

Περί προποδιζόντων και αναποδιζόντων αστέρων. - F. 130ν.

Περί του τίνες τών αστέρων εν τοις οικείοις ταπεινώμασιν

πλέον βλάπτονται και τίνες ήττον. - F. 131ν. Περί αποκλιμά

των ήγουν τίνα τούτων εισι χείρονα.-Περί πάσης ερωτήσεως

και ερωτήσεως αποδημίας. - F. 132. Περί τής του Ηλίου εν

εκάστιμ δεκανωκράτως του Κριού. - Περί του τίνα σημαίνου

σιν οι αστέρες προποδίζοντες etc. - Περί του ότι αφαιρετικοί

όντες οι αστέρες ή εν βραδίοις ζωδίοις βραδείας ποιούσι τας

δόσεις etc. - F. 132". Περί μάχης και φιλονικίας και δίκης. -

Περί πλούτον ελπιζομένου.- F.133. Περί τών φύσεων και τών

τοιούτων αστέρων. - Περί εάν ερωτηθής υπό τινος οποιός

έστιν ο απατάσας και δελεάσας τινά. - Περί του μη αποτελείν

πριν ή καλώς ειδέναι την ερώτησιν. - Περί προδηλωθέντων.

- F. 133". Περί αποκρύφων deest textus. - Περί πράξεως

εάν ερωτηθής. - F. 134. Περί τών αγαθών τών επί τώ γάμψ

του Διός etc. - Περί ανδρός και γυναικός συνεγίνοντο ή ού.

Περί του ότι η ερώτησις διά δ' αιτιών σφάλ<λ>ει. - F. 134V.

Περί της ενεργείας της Σελήνης εάν ή αγαθυνομένη ή κακου

μένη ή κενοδρομούσα. - Περί της βραδύτητος τών αργών

αστέρων και της τών κακοποιών σημασίας. - Περί της σημα

σίας τών στερεών ζωδίων. - F. 135. Περί της σημασίας τών

αστέρων ότε εισιν εώοι και ότε δυτικοί.-Περί συσχηματισμού

της Σελήνης μετά τών λοιπών αστέρων. - Περί του ότι τής

σημασίας διδομένης εκ β' ζωδίων, το πρώτον επικρατεί. -

Περί συγκράσεως τών κέντρων και τών λοιπών τόπων. -

Περί αποδημίας.- Περί γάμου.- F. 136. Περί χρίσματος. -

Περί αφαιρέσεως τριχών. - Περί όνύχων. - Περί συγκοπής

και ενδύσεως νέων ιματίων. - Περί καθαρσίου. - F. 136ν.

Περί τού έκβαλείν αιμα. - Περί ιατρείας κεφαλής. - Περί

δάνους. - Περί μεταβάσεως από τόπου είς τόπον etc. -

Περί αποδημίας.- F. 137. Περί αποκλείστων.- F. 137". Περί

ερωτήσεως από δήμου. - Περί φήμης.

Τάδ' έστιν εν τώ γ' βιβλίω της εισαγωγής του Αποσά

μαρ (cf. cod. Αngelic. 29 f. 68). - F. 139". Περί του ότε διαδί

δωταί τις δύναμις από τών ουρανίων επί τα επίγεια. - F. 140.

Περί του ότι έχει η Σελήνη τόπους κη". - Περί του ότι και οι

γεωργοί γινώσκουσιν τους επιτηδείους καιρούς εις τα ανή

κοντα αυτών. - Ε. 141. Περί του όποιον τέξεται η γυνή

παιδίον. - Περί της εκτέξεως τών προβάτων ότι έχουσι σημεία

οι ποιμένες. - F. 141ν. Περί του ότι σφαιροειδές το σχήμα

του ουρανού. - Περί του τόπου τών απλανών και της ποσό
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τητος τών τηρηθέντων εξ αυτών etc. - F. 142. Περί αιτιών

αρρένων ται <l. τε> και θηλέων ζωδίων. - Περί του ότι ο

"Ηλιος αίτιος γενέσεως και φθοράς. - F. 143. Περί του διά τί

ο "Ηλιος ετάχθη την μέσην έχειν ζώνην. - Περί του ότι η

Σελήνη συμμέτοχος τώ Ηλίιμ εν ταις γενέσεσιν και ταις

φθοραϊς. - F. 144. Περί τών ενεργειών της Σελήνης. -

F. 145ν. Περί της φύσεως τών ζ' πλανητών. - F. 146'. Περί

ορίων. - F. 147. Περί μοιρών αρρένων και θηλυκών. -

F. 147ν. Περί μοιρών λαμπρών και σκοτεινών σκιωδών και

κουφών. - F. 148ν. Περί ευτυχών μοιρών. - F. 149. Περί

ζωδίων φιλουμένων προς άλληλα και μισουμένων προς

άλληλα etc.- Περί τών ανατελλόντων ενί εκάστω δεκανών. -

F. 159. Περί κλιμάτων τών ανακειμένων εν εκάστω ζωδίω. -

F. 160ν. Περί πολυσπόρων ζωδίων και διδύμων και στήρων (l.

στείρων). - Περί φωνηέντων και μέσων και αφώνων. - Περί

ζωδίων σημαινόντων ψώρας και λέπρας etc. - F. 161. Περί

σινωτικών ζωδίων τών οφθαλμών etc.-Περί ζωδίων απατηλών

και υποκειμένων πάθεσιν και φροντίσι έτι δε και σκοτεινών. -

F. 161ν. Περί ζωδίων σημαινόντων τα πτηνά και τα τετράποδα

τους ιχθύας και τα ερπετά. - Περί ζωδίων σημαινόντων τα

δένδρα και τα φυτά. - Περί ζωδίων υδατωδών και πυρωδών.

άπερ έχεις, μάλλον δε περί τών σημασιών τών ιβ' τόπων. -

F. 163. Περί ζωδίων εμψύχων και ασωμάτων etc. - Περί χρω

μάτων ζωδίων. - Περί αναβαινόντων και καταβαινόντων

ζωδίων και μακρών και βραχέων. -- F. 163V. Περί αιτίας

πολευόντων και διεπόντων. - Περί διαθέσεως αστέρων. -

F. 164ν. Περί τών προς τον "Ηλιον σχηματισμών. - F. 165',

Περί εν ποίοις τόποις του Αρεως έχουσιν οι αστέρες δύνα

μιν. - Περί του πλάτους τών αστέρων. - Περί συνόδων

αστέρων. - F. 168. Περί συσχηματισμών αστέρων. - F. 169.

Περί δυνάμεως και αδυναμίας αστέρων.- F. 171ν. Περί ενμπε

ρισχέσεως <sic>. - F. 172. Περί αριθμών αστέρων.- F. 172ν.

Περί ιδιοτίτων (l. ιδιοτήτων) αστέρων. - F. 173". Περί του

Διός.- F. 174ν. Περί του Άρεως.- F. 175. Περί του Ηλίου. -

F. 175ν. Περί της Αφροδίτης. - F. 176. Περί του Ερμού. -

F. 177. Περί της Σελήνης. - F. 177ν. Περί κλήρων. - F. 179ν.

Περί τών κλήρων τών ζ' αστέρων. - F. 180. Περί του κλήρου

του Κρόνου. - F. 180ν. Περί του κλήρου του Διός. - F. 181.

του Άρεως της Αφροδίτης του Ερμού. - F. 181ν. της Σελή

νης. -τών ιβ' τόπων.- F. 190ν. Περί τών κλήρων μή αναφερο

μένων μήτε εις τους ζ' πλανήτας μήτε εις ιβ' τόπους. - F. 192.

Περί αγοράς δούλων. - Περί αποδημίας. - F. 192ν. Τέλος

τών άποτελεσματικών μυστηρίων του Απομάσαρ.
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F. 193. Τάδε έστιν εν τήδε τή αποτελεσματική βίβλω του

Πάλχου ". Sequitur index capitulorum. Cf cod. Αngelic. 29,

f. 91.

F. 197. α. Περί τών ιβ' ζωδίων και τών δ' καιρών (Δέον τιθέναι τα από

του Αδάμ έτη - το έτος λέγουσιν).

β'. Περί τροπών αέριων et γ' Περί τροπών τών δ' καιρών omissa

sunt in textu.

F. 199. δ'. Εάν ερωτηθής παρά τινος, τί γίνεται αυτώ αγαθόν ή κακόν

(Ίδε ακριβώς την μεσουρανούσαν μοίραν - τοις εμφανέσι

προσώποις).

F. 200. ε. Περί φάσεων και αγγελιών (Περί δε φάσεων και αγγελιών

ούτω σκόπει - εις γνώσιν έλθεϊν).

σ'. Περί καταρχών (Επί εκάστη καταρχή λάμβανε τον

πολεύοντα - και μή υπέρ γήν).

F. 200". ζ'. Περί τού γνώναι από του κλήρου της τύχης τον πυνθανό

μενον περί τίνος θέλει ερωτάν (Επί εκάστη καταρχή λάμβανε

τον κλήρον της τύχης - προσώπων Δωροθέου).

F. 203. η'. Περί του γνώναι από του οριοκράτωρος του Ηλίου και του

προσώπου αυτού <τον πυνθανόμενον> περί τίνος θέλει ερωτάν

(Σκόπει τον οριοκράτωρα του Ηλίου - την τροπήν δείξει).

F. 203'. θ'. Πώς δεί ειδέναι <ει> ανθρώπου ή γέννησις ή τέρατός έστιν

(Πότερόν ποτ' ανθρώπινόν εστι το γεννηθέν -- ή τετράπουν

σημαίνει). Α

. 204, ι'. Πώς δεί ειδέναι αλόγων γεννήσεων καταρχών (l. -ήν) (Εάν ο

του κλήρου της τύχης κύριος - μετά ανθρώπων διαιτώμενα).

. 204". ια. Περί προαιρέσεως του ερωτώντος και ει ώφέλιμος ("Οταν

τις πρός σε ερωτών έλθη - μάχας σημαίνουσιν).

. 205". ιβ'. Περί γεννήσεώς τινος πότερον ζώντός εστιν ή τεθνεώτος

(Εν ή σκέπτη ώροσκόπος την γέννησιν-κατα συμπαρουσίαν).

. 206. ιγ'. Εάν έλθη η ακοή περί ανθρώπου αποθανόντος (Εάν θέλης

γνώναι ζή ή τελευτά - εάν θέλης).

. 206". ιδ'. Περί του γνώναι τί γεγραπται εν τη διδομένη επιστολή

(Εάν θέλης γνώναι την επιδοθείσαν επιστολήν - αποστελλό

μενον).

F. 207. ιε. Περιτών κατ' είδος εκκτής>τών αστέρων φύσεως, και πότε

χρησόμεθα τή του Κρόνου βοήθειαν <sic> (Σκέπτου τον κύριον

της ζητουμένης πράξεως, etc.).

F. 208". ισ7'. Περί δικαστηρίου (Ο ώροσκόπος δηλοί τον κατήγορον -

τοιαύτας τινάς).

F. 210ν. ιζ'. Περί απωλείας πράγματος κατά Ερασίστρατον, ευρείν

Palchi astrologi plura in appendice edentur, ubi de aetate et auctoribus eius

nonnulla invenies.
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. 213".

. 215".

. 216".

. 217.

Ε'. 217ν.

F. 218.

Ε. 218ν.

Ε. 220.

Ε'. 220ν.

F. 223.

F. 223V.

Ε'. 224.

Ε. 224.ν.

Ε. 226.

τον κλέπτην και το απολλ]όμενον και που κείται. - Εditum

in appendice.

ιη". Τιμέου Πραξίδου <sίc> περί δραπετών. - Εditum in

appendice.

ιθ'. Περί καταρχών Σεραπίωνος. - Εditum ibidem.

κ. Περί πρακτικών και απράκτων ημερών (Ενώ αν ζωδίω τις

γεννηθή - παρασκευάζει και υγιεστέραν).

κα'. Περί εμπράκτων και απράκτων ώρών ("Ωραι δε έμπρακτοι

εισιν - τα αυτά σημεία).

κβ'. Περί μηνών (Μήνες δέ εισι ασύμφοροι - έμπρακτοί εισι

οι μήνες).

κγ'. Περί αέρων (Εν μέντώ ήμισφαιρίω - ο δε του Ερμού

τοις παισίν).

κδ'. Περί του κολάζεσθαι (Της Σελήνης ούσης εν Κριώ - ώρο

σκοπούντων αστέρων).

κε. Περί του που ευρεθήναι το απολjλόμενον ει (l. ή) ο κλέπτης

(Εαν εις Κρόνου ζώδιον - του Ερμού εν πόλει).

κατ'. Περί δραπετευόντων (Οώροσκόπος εστιν ο δραπετεύων

- ποδών ή του στήθους).

κζ'. Περί συμπτώσεως οικιών (Εάν ο του Κρόνου εκ ζωδίου -

συμπτώσεις γίνονται).

κη". Περί εμπυρισμών (Εμπυρισμοί δε γίνονται - ο εμπυρισ

μοίσ<sic> έσται).

κθ'. Περί μετοικισμών (Εν Κριώ μετοικίζεσθαι συμφέρει

τρανότερον γέγραπται).

λ'. Περί πυρεσσουντας <sic> (in tab. πυρεσσόντας) πώς δει

τάς ημέρας επιλογίζεσθαι (Εάνουν η Σελήνη φωτί - του

αστέρος δυνάμεως).

λα'. Καταρχής (in tab. καταρχή) ότε εισήλθεν Θεόδωρος

αυγουστάλιος εν Αλεξανδρεία. - Εditum in appendice.

. λβ'. Περί τών σημασιών του πολεύοντος και του διέποντος

(Αι μεν ουν σημασία του στήναι - ταχείς αλαζωνι(l. η)τικωτέ

ρους).

λγ'. Περί συναλλαγών προς γυναίκας Σεραπίωνος (Παρα

τηρείν δεήσει την Σελήνην -γεγραμμένα ευρήσης).

λδ' Περί αποδημίας (Εν ταις αποδημίαις μετά την τών ζωδίων

επίσκεψιν - τών απορροιών).

λε. "Αλλη σκέψις περί αποδημίας (Εάν θέλη τις αποδημή

σαι - ζημίας ποιεϊ).

λσ'. Πόσον χρόνον ποιεί ο απόδημος εν τη πρώτη αποδημία

(Σκέπτου τον "Ηλιον και τα τετράγωνα - ή ποταμών).

λζ. Αλλος τρόπος ζητήσεως, πότε επανελεύσεται (Απο της

μοίρας της σεληνιακής - της Σελήνης).
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F.

F.

Ε

F.

226ν.

227.

. 227v.

228.

. 229.

. 230V.

. 231.

. 231ν.

. 232".

. 234.

λη'. Περί δρασμού Σεραπίωνος. - Εditum in appendice.

λθ'. Τού αυτού περί συνοχών και κατακλίσεων. - Εditum

ibidem.

μ'. Τού αυτού περί πάσης κοινωνίας (Δεήσει τάς επικoίνους

κοινωνίας - προκειμένη αγωγή).

μα'. Περί σποράς ή ιματίου ή θανάτου ή φυλακής ή δούλου

τινός etc. (Βλέπε τον Κρόνον εν ποίω ζωδίω - τα ζώδια ημέρας

εισί).

μβ'. Περί εξουσίας υψώματος, ξενιτείας αγαθού πότε συμβήναι

(l. αίνη) και καταντά, ει θέλης γνώναι (Βλέπε τον Δία - τότε

γίνεται).

μγ'. Περί πολέμου προσδοκουμένου ή κακού, πότε γίνεται

(Σκόπει τον Αρην και εάν εύροις - γενήσεται ο πόλεμος).

'. μδ' Περί εξουσιαστού ή υπουργών (l. -ού 2) νεωστί ενχειρισ

θέντα <sίc>, πόσα έτη ή μήνας διαμένει (Σκόπει την Σελήνην

και τον Αρην - εξ αυτής).

με'. Περί ανθρώπου βουλομένου εισελθείν εις βασιλέα ή εξου

σιαστού ειδέναι εάν πληροί <sic> τας υποσχέσεις ας συντάσ–

σεται ή oύ (Βλέπε όταν εισέρχεται προς αυτόν - αλλά

απατά σε).

ματ". Περί εξουσιών, και εάν βούλη γνώναι ει <εξουσιαστής>

νικά ή νικάται (Βλέπε τον "Ηλιον - έτος εκείνο).

μζ. Εάν καταλάβεις <sic> γην και θέλη κατοικήσαι αυτόθι ή

καταντήσαι εν αυτή καλόν ή κακόν ("Οταν καταλάβης εκεί -

το αύταρκές).

μη". Περί ακοής ει αληθής, και ότε θέλεις γνώναι τίς εστιν ή

ακοή εκείνη (Βλέπε την Σελήνην και εάν εστιν - ισχυρώς

ετράπησεν (?)).

μθ'. Περί οδοιπορίας, εάν απαίρη ή ού (Εάν δε έρωτά τις -

τροπικόν απαίρη).

ν'. Εάν ερωτηθής περί αποδήμου τινός εάν υποστρέψη ή ου,

ζή ή τελευτά και πόσας ημέρας ή μήνας ποιεί εκεί (Σκόπει τον

ώροσκόπον - ή εν τη οδώ).

να'. Εάν ερωτηθής περί υποθέσεως και θέλεις γνώναι πότε

γίνεται (Σκόπει τον "Ηλιον - εν τώ μάρτυρι).

. 232. νβ'. Περί ιματίων, εάν ερωτηθής περί αυτών ("Οτε θέλης ειδέναι

- τών κιτρίνων).

νγ'. Περί του γνώναι τί το εν τη χειρί κρατούμενον, από του

ψήφου τών αστέρων (Επιθεώρει τον ώροσκόπον - τοις

κλίμασιν).

νδ'. Περί εκάστου αστέρος ήν χροιάν και όσφρησιν κέκτηται,

διότι έκαστος αυτών ιδίας έχει και ενήλλακται. Οmissum.

νε. Εάν ερωτήση σέ τις που εκοιμήθη, και θέλης γνώναι τί
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F

Ε'. 235ν.

Ε. 236v.

Ε. 237v.

ΕΤ. 238.

Ε'. 240V.

ΕΤ. 241.

Ε'. 244ν.

Ε. 246ν.

Ε'. 247.

Ε'. 249.

ΕΤ. 250

Ε'. 256.

F. 256v.

ειργάσατο εκεί, καλόν ή φαύλον (Σκόπει Αφροδίτην και εάν

τύχη etc.).

. 235. νς'. Περί φαρμάκων συνθέσεως (Προς τα κεφαλικά πάντα -

ξύλον κόπτε).

νζ. Περί καταρχής πλοίου. - Εditum in appendice.

νη". Ερώτησις περί καταρχής φόβου πλοίου εν Αθήναις. -

Εditum ibidem.

νθ'. Άλλη ερώτησις εν Σμύρνη περί φόβου πλοίου προσεδο

κείτο γάρ προ πολλού εληλυθέναι από Αλεξανδρείας και ουκ

ελήλυθεν. - Εditum ibidem.

ξ'. Δημητρίου περί δραπετευόντων. - Εditum ibidem.

ξα'. Περί πολέμου. Οmissum in textu.

ξβ'. Άλλη σκέψις. Οmissum.

ξγ'. Περί αναλύσεως πολέμου. Οmissum.

ξε'. Περί κριτηρίων εν αις δει ημέραις ε(γ)καλείν. Οmissum.

ξσ'.Περί κρυφιμαίων (Κρυφιμαία της Σελήνης - εν Ιχθύσι μή).

ξζ' Περί αφροδισίων, εάν ερωτηθής <εάν> γένωνται (Της

Σελήνης ούσης μετά Αφροδίτην - ότε ού δεί).

ξη. Περί μαντειών (Μαντεύεσθαι χρή"Ηλιον - και αληθή).

ξθ'. Περί εναρχομένων ασθενειών, της Σελήνης ούσης εν

εκάστω ζωδίω ανά τών ε' πλανωμένων (Εν Κριώ ο αρρωστή

σας - ειρημένας).

ο'. Περί χειρουργησίμων (Εάν αφαιρήται ο Ταύρος - τών

αστέρων).

οα'. Περί αρρώστου τροφή πρώτη (?) (Τώ δε αρρώστω

διδόσθω τροφή - μεσουρανούντων).

οβ'. Περί επιστολών αναδόσεως (Εάν επιστολή σοι αναδοθή

επιβουλήν).

ογ'. Περί πλοίων αγωγών (αναγωγών](Εάν τώ Φαίνoντι στηρί

ζoντι - ετάγη).

οδ'. Ερμού περί κατακλίσεως (Ψήφησον (l. Ψήφισον] το

όνομα - υγιαίνει).

οε'. Εκ τών του Λαοδικαίως (in indice Λαοδικέως) Ιουλια

νού περί καταρχών ευρημένων εκλογαί χρήσιμοι (Ο περί

καταρχών λόγος - τετραγωνίζουσιν).

ο Τ'. Περί αναπέμπτων (Δει τον γνησίως τοις αστρολογικοίς-

το ζητούμενον).

οζ. Περί αποδήμου ανακομιδής (Τών ζωδίων τα μεν τροπικά -

αποστραφείς).

οη'. Περί αποδήμου προσδοκίας τινός (Προσδοκίας περί τινος

ούσης - ή του κυρίου αυτών).

οθ'. Περί φυτζε>ίας (Φυτεύειν δει μεσουρανούσης της Σελή

νης - ψυχροί και υγροί).
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F. 257. T. TTepi διδασκαλιύv(-ας?) 0eujpmuάτuJv κστ' έττιτομὴν δnλοῦσα

<sic> tövöe τὸν τρόπον ('H 'Aqppo8itm uetά *Apeujg — Ttoiei).

F. 260V). τα'.“OoO. €Ùpov Xpeiujön év τοῖς Βραßia? (in tab. 3paßt\οις)

[lege Bapßíλλου]. Omissum. In mrg.: Eiάθm üjg öxpeîov τὸ

keqoó\αιον τούτο.

Tr3'. TToiu/ umvi te\€υτήσ€ί τις έπί ττάσης ΥevéoeuJg ('ATtò “Hλίου

étri tòv ύροσκόπον — τ€λευτήσ€1).

F. 261. τΓ'. Σχόλιος eig τὸ τ€pi Xp6vujv διαιρέσ€ως ἐκ τῶν τοῦ “Hλιο

διύ ρου συνουσιύν '. Omissum. In mrg. : 'Eiάθn καί τοῦτο

μmòèv ύφe\οῦv.

τδ'. TTepi otnpiTuúv καί τύν έ αὐτῶν άποτ€λεσμάτων ('O τοῦ

Kpóvou άστήρ — üjqy&\ιμος).

F. 261V. Tre'. TTepi ἐκττύσ€ως ('ETteiöí qnoiv δ AuJp60eog — ouu

ßάλλεται).

F. 262. τq'. TTepi Xpóvou 0ανάτου (TTάλιν ύς eig τὸν αὐτὸν τόπον —

Troieìv àv0ip€σιν).

F. 262y. τΖ'. KatapXùv (in tab. καταρχή) άναγκαία eig ìv <sic> άπέ

tuXov Tt\αvm0eig kai uetά ταύτα €ύρηκύς τήν αἰτίαν ἐθαύμασα

τῆv èvépyeiov ταρά (Trepi tab.) YpaguátuJv èveX0évTuJv. — Edi

tum in appendice.

F. 263. Ttm'. TTepi καταρχής Λéovrog (tab. ^eovriou) στ€φθέντος ἐν

'AvTioXeia. — Editum in appendice.

F. 264. Tr0'. 'ATpoqpoi μοῖραι κατὰ Zúδιον, έττάν ή Σe\ήvn kατ' αὐτήν

YivnTai. Sq. tabula.

[' Heliodorus, cuius Σuvouoiag Palchus circa ann. 480, p. C. n. expilavit, idem

esse videtur atque Heliodorus * fatorum per genituras interpres , et * mathema

ticus , qui Antiochiae anno 374 (Tillemont, t. V, 1701, p. 107 sq.) Theodori

notarii imperium affectantis nomen detulit (Amm.XXIX, 1,3), ideoque apud Valen

tem plurimum valuit (Ibid., 2, 6 sqq.). Quem ab Heliodoro qui commentarium

in Pauli Alexandrini EioaYuJYhv scripsit (cf. supra, p. 26, n. 1) diversum esse

necesse est, nam Pauli librum post a. 378 editum esse constat (Fabricius-Harles,

Bibl. gr., t. IV, p. 140 sq.), Heliodorus autem ille Antiochenus teste Ammiano

(XXIX, 2, 13) ante Walentis mortem, i. e. ante an. 378, interiit. Fieri potest ut Pauli

commentator non diversus sit ab Heliodoro qui poema de sacra arte imperatori

Theodosio (408-450 p. C. n.) dedicavit (Ed. Fabricius-Harles, t. VIII, p. 118 ss., cf. de

Heliodoris, p. 126 s.), homine medio aevo non ignoto (cf. Leon. Grammat. in

Crameri Anecd. graec. Paris., II, p. 306-10. “Hλιόδωρος ... Ypdqpei διὰ στixuv

ίαμßuv thv τοῦ χρυσοῦ το{moiv τρὸς τὸν αὐτὸν Θeoόόσιον et Theodos. Meliten.,

ed.Tafel, p. 73, al. 4, qui eum cum scriptore Aethiopicorum perperam confundunt).

Certe byzantini saec. XI, cuius circiter aetatis sunt codices Marcianus 299 et Lau

rentiamus 28, 34 (cod. 12, f. 164), Heliodorum chemicum ab Heliodoro Pauli inte

prete non distingunt sed utrumque pariter 'H\ιόδωpov tòv qpu\όσοφον appellant.

Arcanas scientias chemiam astrologiamque semper arte coniunctas esse et

codices ostendunt (vide e. g. Paris. 2419) et alioquin notum est (cf. Usener, De

Stephano Aleaeandrino, 1879, p. 9). — F. C.]
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Ε. 264ν.

Ε. 265.

Ε. 265ν.

q. Περί αποτυχίας (Ο"Ηλιος παρών - δηλούσιν).

φα. Περί φήμης (Κατά τον ώροσκόπον της φήμης - αληθή

εστιν).

αβ’. Περί επιτυχίας ("Ορα τους αστέρας τους σημαίνοντας -

ατελείωτοι).

qΥ'. Περί στάσεων και εμφιλίου (ind. εμφύλου recte) πολέμου

και σφαγής (Άρης τώ Θ' συνών - ή βασιλέων).

qδ'. Περί του πώς οφείλει γίνεσθαι το αποτέλεσμα ("Οταν

Κρόνος ή Άρης - ήδέα).

((ε'. Περί κέρδους ("Ορα τους οικοδεσπότας - ουδαμώς).

ας". Περί παραλήψεως ουσίας (Ει μεν συμφων' - παρα

λήψεται).

qζ. Περί ου ζητη τις ει γίνεται ("Ορα τον κύριον του μεσουρα

νήματος - το ζητούμενον).

qη'. Περί φιλίας και έχθρας (Τον ερωτώντα από του κυρίου -

εμφαίνει).

F. 266. αθ'. Άλλως (Επί τών συζώ<ντω>ν - δηλοί).

F. 268ν.

ρ'. Περί του γνώναι την ημέραν ή τις τεθνήξεται, του καιρού

του θανάτου κειμένου ώς ομολογουμένου (Στερεού μεν ή

δισώμου - ελπιζόμενον).

ρα'. Άλλως (Καταδήλου γεγονότος - θάνατον λέγε).

ρβ'. Περί αξιώματος και δόξης και τιμής (Τα φώτα εν αρσενι

κοις ζωδίοις - δυστυχίας σημείον).

. ργ'. Περί πράξεως (Σκόπει εί τις τών αστέρων-απερικτήτους).

. ρδ'. Περί τεκνώσεως ("Ορα τους συσχηματιζομένους - αφαι

ρέτης).

ρε'. Περί συμπτώσεων (Ο Κρόνος εν τροπικώ ζωδίω - ποιεί).

ρς". Περί της εν ξενιτκε>ία τελευτής (Οι τους αναιρετικούς

τόπους - ή διάμετρος <P>).

ρζ. Περί του εί έστιν πόλεμος (Σκόπει κατά την ώρακν> -

πόλεμος).

ρη". Περί πολυκτημοσύνης και ακτημοσύνης (Τον κλήρον τής

τύχης - νυκτερινούς).

ρθ'. Περί κτημάτων καθαιρέσεως (Δεί οράν τους συσχηματι

ζομένους - προσνεύσεως).

ρι'. Περί κληρονομsζι>ών (Ο Κρόνος τη κτητική τύχη- κληρο

νομήσουσιν).

ρια. Περί του πότε τέξoνται αι γυναίκες ή συλλήψονται (Ημέρα

κ'- ποιούσιν).

ριβ’. Άλλως, ει συλλαμβάνη *** (Ο οικοδεσπότης του ε'

τόπου - αγαθοποιών).

ριγ". Περί του γνώναι τον σκοπόν του ερωτώντος, περί τίνος

θέλει ερωτάν ("Ιδε τον κύριον του ώροσκόπου - απόκρινε(?]).
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ριδ'. Άλλως περί του αυτού (Δεί τον ερωτώντα - φήμης).

F. 271ν. ριε'. Πέρι του ει τέλος λάμβει (sic, tab. λάβοι) το ζητούμενον

(Ει τέλος έξει το ζητούμενον etc.).

ρις". Ποιοι τών αστέρων ανήκουσι τώ κυανώ, και ποιοι τώ

χλοάζoντι (Ο Κρόνος και ο Ερμής - αναλογή).

F. 272. ριζ. Άλλως περί ου τις ερωτά (Επει οικοδεσποτικοί τρόποι -

ματαιολογίας).

F.273. ριη. Περί αποδήμου ει επανήξει θάττον (Ο ερωτών περί απο

δήμου - πόλεως και χώρας).

F. 273V. ριθ'. Περί τών εις ηγεμονίας και αρχάς πόλεων και χώρας περί

εμπομένων (l. περιεπομ.) [hic tit. in textu deest] (Δέον τον

κλιματάρχη - φωτών).

ρκ'. Περί αποδημίας εξανεπιγράφου (Εάν τις εκ της

πατρώας - αγαθόν).

F.274V. ρκα'. Περί ξενιτείας (Ξενιτκε>ίαν δε χρονίζουσαν- σημαίνει).

F. 275. ρκβ'. Περί γονέων τίς τούτων προτελευτά (Λάβε την γενεθλια

κήν ημέραν - ή μέθοδος).

F. 275'. ρκγ'.Περί του ποιήσαι άσπρα γράμματα.-Εdituminappendice.

ρκδ'. Περί του ζητούντος ώφεληθήναι (Ο ζητών ώφεληθήναι

παρά τινος - άγει).

F.276. ρκε'. Περί ορίων ώροσκοπούντων ("Ορια Κρόνου ώροσκο

πούντα - ειρήκαμεν).

F.279v. ρκσ'. Περί οικοδομής και καθαιρέσεως (Εάν οικοδομείν μέλ

λεις - κακοποιών).

F.280. ρκζ'. Περί αποδήμου πώς πράξας απανήξει (Ο ώροσκόπος

δηλοί τον απόδημον - ακολούθως).

F. 281. ρκη. Περί αναγωγής πλοίου, και εξόδου από του σχηματισμού

τών αστέρων (Εάν η Σελήνη τύχη υπέρ γήν - προειρημένα).

F. 282ν. ρκθ'. Άλλως (Σελήνη υπό "Αρεως και Ερμού - πλοίαν (2)

σημαίνει).

ρλ'. Περί δεσμών από του σχηματισμού τών αστέρων προς την

Σελήνην (Σελήνη θεωρουμένη υπό Διός - λέγε).

F. 283V. ρλα'. Περί πολέμου (Γέγραπται όπισθεν εν τώ ξα' κεφαλαίω του

βιβλίου).

ρλβ'. Περί κλήρου κρίσεως (Σκόπει την γενομένην έκλειψιν -

γίνεται). -

F. 285. ρλγ'. Περί του περιπάτου τών ζ' πλανήτων ('Ιστέον ότι διεκβα

λεϊν δει - αποτελεσματoγραφίαν).

F. 286. ρλδ'. Αντιόχου όσα οι αστέρες εν τοις τόποις του θέματος

τυχόντες σημαίνουσι. - Εditum in appendice.

F. 288'. ρλε. Τελέσματα (in tab. αποτελέσματα) της τών απλανών

αστέρων εποχής. (Εαν ουν ευρών... υποτάξωμεν) Partim

editum in appendice.
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F. 297. p\q'. TTepi ἐμταθύν τόττων, ήτοι μ€λύν τύv év(l. αiv)ιτματω

8úv ZuyöíuJv Kpioù TaÜpou ^éovrog TTap0évou (Kai άλ\οι δέ

τότοι — άφροδισίοις).

F. 298v. p\Y'. TTepi oivoTtoiúv μοιρῦν ήτοι τόπuJv τύν σιvoUuévuv τὰς

διμ€ις (TTo\\oi μέν οὐv — ß\αßepê).

F. 302. p\m'. TTepi oUvaqoùv koi άττορροιύν τῆς Σέλήvmg Trpòς τούς

êotépog, öoyoi év τοῖς Υeve6\ioig σημαίvel (KevoòpouoÜoro, íi

Σe\ήvm — τράτμασιν).

F, 306. p\0'. TTepi τῆς άκριβοῦς κατὰ σύμα κολλήσ€uJς καί άττοppoíας

(Λαμβάνειν δ€ί έκάστου τύν άστέpuJv — τά τῆς τύχης).

F. 307. pu'. TTepi tupovvíòος ('Eάν τις τυρανίσας<sic> 0é\m — ταρα

8e86o001).

F. 308v. ppo'. TTepi άπò τύν δpíuJv τῆς Σe\ήvng μαθέίν τά άπο[λλό

μeva (ZíTet τὴν φάσιv fiv Troieîtai — évδο£α).

F. 309v. pμκ'. TTepi τόλεως ήρmuuuévnq h τότου, όνακtizetai η οὐ,

kotoikeitoi <Γ' οὐ κατοικeítol add. tabula>, καί ύττὸ τίνος

oikoόομ€ίτοι ('Ek μέν τού ύροσκότου λnTtéov — συναφάς).

F. 310V. pμτ'. TTepi τόλεως ei τολυopkeìrai <sic> ('Eâv èpuJtn0i]g Ttepi

Trúλ€υς<sic> — τουvovTiov).

F. 311. ρμδ'. TTepi kαταρχ[ik]ής τολ€μικής ('Ek τού ύροσκότου \nTtéov

<sic> — oTpaToù omuaivei).

F. 312. pue'. 'Eάν θέλη τις τολιορκῆσαι τόλιν καί eipfivnv ύσαύτως

eùpeiv (A€ί φυλά£αι τὸv"Hλιον — τήν ττόλιν λήμη).

F. 312v. puq'. Kotapxh Tro\epukfi, é£ ijg TvuJpîzetai τόσα ή τοῦ τολé

μου άναστροφή ('Ek τού ύροσκότου ΥvuJpîzeTai — où μή

oqoá\ujuev).

F. 313. puz'. 'ATtoTe\éαματα κοσμικὰ τῶν συνδέσμωv èv τῆ ἐκλείψει

('ETtàv τύχη δ σύvòeo uog — κλίμασι).

F. 313v. ppum'. TTepi òe£iùv καί €ύuJvύμuJv oXnuάτuJv (Ae£ιά δέ λέγουσι

τρίτωνα — τοῦ ZuYoÜ). Té\og.

12 = Plut. 28, cod. 34. — Membran., cm. 26 X 21, ff. 1-170 (24* vac.). Adiecta

sunt II folia chartac. in principio, III in fine, saec. XI (cf. tamen infra ad f. 143'). —

Fol. I" index latinus inabsolutus. Inter fol. 56 et 57 multa interciderunt: vide

infra. Post f. 108 * videtur folium excidisse , [Kroll]. Post f. 129 duo folia desunt

et ea media quaternionis (recte rec. manus infra scripsit: \ettret qùλλα β'), Wachs

muth, p. XIX. — Ex indice latino praefixo apparet hunc librum fine mutilum

esse atque duo folia deesse videntur. Legebatur olim * Prophetia de fine machu

meticae sectae quo anno erunt quinque planetes in bonis signo (sic ?) quae est ad

chartas huius libri 171 id est poa', (cf. cod. 7, f. 240). — Codicem inabsolutissime

descripsit Bandini, II, p. 59-62; eiusdem * indicem non plenum quidem sed multo

pleniorem Bandiniano , dedit Ludwich, pp. 125. 6. Cf. Wachsmuth, p. XIV,

Engelbrecht, p. 12 ss. Nuperrime W. Kroll (Philologus, 1898, p. 123 sqq.) de astro

logis quibus opera huius libri tribuenda sint, disseruit; quorum commentariorum

praecipua in usum nostrum concedente auctore transtulimus.
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Ε'. 5.

Ε'. 16.

Ε'. 18.

Ε'. 21.

Ερμού ιατρού μαθηματικά (l. ιατρομαθηματικά] προς "Αμμωνα

Αιγύπτιον" (Τον άνθρωπον ώ Άμμον φέρε κόσμον όντα και

αφομοιούται - κοσμικής συμπαθείας τοις ανθρώποις γίνεται

ουδέν), cf. cod. 7, f. 221. - Αb editione Ιdeleriana I 387 sqq.

430sqq. paululum differt hic codex.

Περί χειρουργησίων: Γαλινού και περί κατακλίσεως

νοσούντων (Νομάς και όγκους οι ιατροί χειρουργήτωσαν

λειψιφωτούσης της Σελήνης - αίτια τών νόσων εντεύθεν

γνωρίζεται). - F. 6. Περί Κριού (Εάν γάρ γένηται κατάκλισις

Σελήνης - εν πάσιν αδιάπτωτος). - F. 7. Περί Ταύρου Περί

τω <sic> κατά τον Ταύρον σχηματισμού (Εάν δε της Σελήνης

ούσης εν Ταύρω - αφαιρούντων διαιτάν). - F. 8. Περί

εκλείψεως (Εάν δε της Σελήνης έκλειπούσης - συμπεσών

σωθήσεται) Περί Διδύμων (Εάν δε της Σελήνης ούσης

Διδύμοις- απαλλάσσονται της νόσου).- F. 9. Περί Καρκίνου

(Εάν δε της Σελήνης ούσης εν Καρκίνω - παραμυθήσονται

αι νόσοι). - F. 9ν. Περί Λέοντος (Εάν δε της Σελήνης etc. -

ανατροπιάζων σωθήσεται). - F. 10ν. Περί Παρθένου (Εάν δε

της Σελήνης etc. - χρήσεις παραιτείσθαι). - F. 11. Περί

Ζυγού (Εάν δε της Σελήνης etc. - είναι νόσους). - F. 12.

Περί Σκορπίου (Εάν etc. - δυνάμενα ρευματίζειν). - Ε'. 12ν.

Περί Τοξότου (Εάν etc. -περί την διάμετρον).-F. 13. <Περί

Αιγόκερω» (Εάν etc. - γυμνάσια τρέπεσθαι). - F. 13V. Περί

Υδροχόου (Εάν etc. - σώζονται). - F. 14. Περί Ιχθύων (Εάν

etc. - στρόφους ποιεϊ).- Εd. Κühn, cf. ad cod. 7, f. 225 sqq.

Περί κατακλίσεως επιτομή τών Παγχαρίου. - Εditum in

appendice.

Περί κατακλίσεων και νόσων άλλη σκέψις. - Εditum in

appendice.

Κανόνιον του Τρισμεγίστου Ερμού; post canonem sqr.

textus : Η δε υπο Πετοσίρεως" προσεχθείσα<sic>τώ βασι

λει Νεχεψώ μέθοδος ή και Πυθαγόρας έχρήτο... ο κίνδυνος ή ού.

Κανόνιον Πετοσίρεως, post can. text. Ι<σ>τέον μέντοι ότι

οι αρξάμενοι -- τή της Σελήνης κινήσει.

Καταρχαι κατά Ζηνάριον. - Εditum in appendice.

. Ψήφος περί αρρωστούντων δόκιμος (Εάν τις εν κυριακής ή

τετράδης κατακλιθή - κυριακής ή τετράδης).

Ψήφος του Υφίλαι επί τών κθ'. Inc. Β Κθ ΝΗ Γ' κθ' πζ' etc.

- qθ' κθ' μωοα' : ρ' κθ' μλ'.

" Ηaec et sequentia usque ad. f. 28 repetuntur in codice Parisino 1991, s. ΧV,

ff. 25-57". Cf. infra p. 62, n. 2.

" Cf. Riess, Νechepsonts et Ρetostridis fragm., fr. 38.
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F. 23". "Etepog vfiq)og τοῦ *Y q) i\e <sic> êtri tùv τριάκοντα.

Vfiq)og τοῦ *Y qoi\ au êtri tùv λς'.

F. 24. TTepi κατσκλίσ€uJv ('Ev ταῖς κατακλίσ€σι τύν voooùvruJv

okéTTou τόν τ€ üypogköTtov - ἐσται τὸ κακόν).

TTepi έμέτου καί καθάρσ€ως ('Ev Kpiύ καί TaÜpu/ τῆς Σέλήvmς

oÜong — év τύ καταβιβάτοντι συνδέσμφ).

F. 25. TTúς δeῖ σκέπτεσθαι τάς μetaqoopàg TÛv Xp6vujv καί τὰ συμ

BαivovTo. év αὐτύ<sic> êv ταῖς τέσ<G>αρσι τροταῖς τοῦ ἐνιαυ

τοῦ ('ETtei oùv ή άρχὴ τοῦ χρόνου ΥiveTai 'H\iou övTog èv tì

άρχή τού Kpioù — τῆς τρύτης ίσημ€ρίας).

F. 25y. TTepi τύν τ€ταρ τnuopiujvτοῦ ἐνιαυτού ('ETtei oÙv €Üpnvtoi—

×αί αὐτὸς δ άταθὸς τύ αύτω eivai vóμιZe).

F. 28". Eig τὰ Πτολeμαίου άποτελέσματα (rubr.). Inc. Tà Trpooiulo.

ö TTτολ€μαῖος τοιeîtov TTpòς τούς τήν άστρολογίαν μή οίομένους

€ivai τέχvnv. Des. Eig τὸ τρύτοv ßißXiov τύν TTτο\euqiou

TI pòς Σύρον άπό τελ€σμάτuJv <sic>, Deinde inc. lib. II (f. 51V)

AlaipeOig τῆς καθολικής έτισκέμ€uJg (Tά μέν δή κυριύτ€ρα τῶν

Trivokikùv Trpoekτ€0e1μέvuJv...). Des. τὸν τοῦ τολλατλασιασμοῦ

Tòv Yevδμevov q)iìoouev eivai Tòv Xpóvov τῆς κολλήσ€uJg*.

F. 58V. ToÛ αὐτοῦ Θeoq) i\ou έττισυναγωγή Trepi koOgukúv koTop

Xùv * [αὐτοῦ expunctum sed alio, ut vid., atramento] (Ti)v

τοῦ ἐτους άρχήν — καθύς ύτ€τάζαμev). Editum in appendice.

F. 59V. 'ATroT€λέσματα τοῦ ἐναυσιαίου χρόvov k00ύς έκ τύν άρχαiuJv

OUvîTOYov (TTúς όφeí\el λαμβάνεσθαι — καθεζῆς τ€pi τύv

\οιτύv).

F. 60V. K\ήρος βασιλέuJg óTrò 'Hλίου eig Xe\ήvnv etc.= cod. 8, f. 173v.

F. 61. TTepi τοῦ ἐνιαυσιαίου δeoTtöTou = cod. 8, f. 175V.

TTepi umvóς (Aeî îuός σκέπτ€σθαι — ίμέραν κακόν).

II etóo eu pug NeXeuyù° Trepi umvòς άγαθοῦ καί φαύλου (OÜòè

τούτο άτοπόν σ€ Yvúvσι μέτιστ€ βασιλεύ — διὰ τὸv Kopkivov

Kαί μάλιστα τῶν λοιτύν ἀστέpuJv òUvövTuJv) accedunt scholia

marginalia * = cod. 8, f. 177v.

1 Foll. 28'-56Y complectunctur commentarii anonymi in Ptolemaei tetrabiblum

a. 1559 Basileae impressi lib. I et II pag. 1-63 lin. 21 τόττους. Fol. 56 desinit septi

mus quaternio, hic multa intercidisse iam vidit vir quidam doctus saec XVI quiim

marg. fol. 56* adnotavit AeiTretal t€τταρα(?) qùλλα. Quae sequuntur fol. 57* usque

ad fol. 58' habentur in libro IV eiusdem commentarii a pag. 176 usque ad pagi

nam 179 lin. 37. — Omnia contulit Boll, cui haec debemus.

* Quae foliis 58°-75 invenies, repetuntur ff. 59-80 cod. Parisini 1991 (cf. supra,

p. 61, n. 1).

* Nechepsonis trepi umvòς opus esse dubitanter coniecit Kroll collatis Marcianis,

335, f. 340V, 336, f. 278r.

4 Cf. Riess, Nechepsonis et Petosiridis fragmenta, p. 365, n° 20 sqq., qui tamen

ab hoc differt. Aliam Petosiridis Nechepsoni epistolam in cod. Mutinensi 174,

f. 262 inveniri notavit Kroll.
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Ε'. 65.

Ε'. 66.

Ε. 67v.

Ε'. 68.

Ε'. 69.

Ε'. 69v.

Ε. 70.

Ε. 7Ον.

Ε'. 71v.

Ε. 72ν.

Ε. 73.

Αποτελέσματα κοσμικά τών συνδέσμων (Επαν τύχη αναβι

βάζων Κρόνος, ο καταβιβάζων συντώ Ηλίψ- τοις υποκειμέ

νοις κλίμασιν).

Περί υετών δόκιμον από φωνής Σύρου τινός = cod. 7,

f. 149v. Cf. Τaurinens. CVΙΙ, 10, f. 36ν [Studi ital., ΙV, 219].

Εditum in appendice.

Περί καταστημάτων τών ζ' αστέρων Ιουλιανού = cod. 7,

f. 149ν. Εditum in appendice.

Εξ ών η Σελήνη και οι αστέρες βλάπτονται (Χρή δε γινώσκειν

εξ ών η Σελήνη - ου δοκεί ασθενή είναι) = cod. 7, f. 151ν.

Περί συνοδοπανσελήνων, περί καταρχής = cod. 7, f. 152ν.

Εditum in appendice.

Περί καταρχής (Επί πάσης καταρχής σκόπει το ζώδιον όπου

τυγχάνει ούσα η Σελήνη - τοιούτω σχήματι) = cod. 7, f. 153.

"Αλλως περί καταρχής (Ο περί καταρχής λόγος καταλαμβάνε

ται - ταχέως τελειωθήσεται) - cod. 7, f. 154.

Αποτελέσματα του <sic> αναβιβάζοντος και καταβιβάζοντος

(Εάν ο αναβιβάζων γένηται μετά του Διός - ούτε ώφελήσει).

Περί καταρχής τρόπου (Από του ώροσκόπου τοίνυν ληψόμεθα

- θεωρείται) = cod. 7, f. 154.

Περί τών φωστήρων (Επί πάσης καταρχής εάν μεν ο "Ηλιος

της καταρχής).

Περί Ηλίου του εν ταις καταρχαϊς (Τον δε"Ηλιον χρή λαμβά

νειν... αβλαβώς τα της καταρρής διατεθήσεται).

Περί της *** εν ταις καταρχαις της Σελήνης (Οράν δε χρή

τίνι τών αστέρων - σημαίνει) = cod.7, f. 154ν.

Ανάκρισις εκ τής τών αστέρων συγκράσεως περί ου τις ερω

τάν βούλεται Μan. alt. superscr. Τεύκρου " (Εάν τις προσέλθη

ερωτών τών βασιλικών - τοιούτοι και ρέμβοι).

Τών αστέρων αποκαταστάσεις (Ο του Ερμού αστήρ -

ανατολή ρλς).

Περί του τρόπου του ερωτώντος ημάς ("Ιδε το ώροσκοπούν

ζώδιον. . . οιουδήποτε)

"Αλλως (Πράγματος όταν... παρουσίαν).

Περί ών ερωτώμεθα (Εάν ώρoσκοπή Κρόνος εν εσπερίων αστέ

ρων - υποκείμενον).

Ποταπή ή καταρχή (Παρατηρητέον ούν τον ανατολικόν -

καταστοχάζεσθαι) = cod. 7, f. 155.

Τί το είδος της καταρχής (Το μεν ουν αυτό της καταρχής

είδος - αστέρων θέσεως) = cod. 7, f. 155ν.

" De Τeucro Βabylonio vide von Gutschmid, Κleine Schriften, t. ΙΙ, p. 677, 708 s.

et Κroll, Ρhilologus, 1898, p. 128. Cf. infra ad f. 134".
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Ε'. 73ν.

Ε'. 74,

Ε'. 74.ν.

Ε. 75.

F. 75ν.

Ε'. 76.

Ε'. 76ν.

Ε'. 77.

Ε. 77v.

Διαίρεσις καταρχική (Στοχαζόμεθά γε μήν εκ του ώροσκόπου

- αιτιατικά ζώδια) – cod. 7, f. 155.

Στοχασμός της καταρχής (Η τών ζωδίων ιδιοτροπία - τόπους

του ζωδιακού) = cod. 7, f. 155ν.

Περί της δυνάμεως τών αποτελουμένων εκ τών αστέρων και

τών ζωδίων (Ίδία μεν ουν κατά την οικείαν - αποτελούσιν).

"Αλλως (Και ούτως - καταρχήν δηλοί).

"Αλλως (Ο Κύριος του ώροσκόπου - ή τον ώροσκόπoν) =

cod. 7, f. 156.

"Αλλως επί πάσης καταρχής (Σκέψαι τον "Ηλιον - μή πταί

σης) = cod. 7, f. 156.

"Αλλως (Εάν μεν γαρ ο κύριος - ευτoνώτεροι γίνονται).

"Αλλως (Σκέψαι πάντοτε - αγαθά) = cod. 7, f. 156ν.

"Αλλως (Εάν τα φώτα τύχη - ουδαμιναί).

Περί του καταρχής κυριεύοντος αστέρος (Εάν γαρ ο κυριεύων

- τα πράγματα) = cod. 7, f. 56ν.

Ποταπός ο τρόπος της καταρχής (Δεί σκοπείν την Σελήνην -

δυσκατορθότερον) = cod. 7, f. 156ν.

Εάν ώφέλιμόν εστι το πράγμα ή βλαβερόν (Εάν ώφελιμόν

εστι ή βλαβερόν το πράγμα σκοπώμεν το ιδιότροπον- οικείους

τόπους) = cod. 7, f. 157.

Περί του τρόπου και της δυνάμεως της καταρχής (Το μεν

ποιόν εκάστου - αδύνατοι) = cod. 7, f. 157.

Κοινώς περί καταρχής (Χρή σκέπτεσθαι τους οικοδεσπότας -

αίτιος) = cod. 7, f. 157.

"Αλλως (Επί πάσης καταρχής - της τύχης).

"Αλλως περί καταρχής (Οι μεν επίκεντροι αστέρες- αδρανείς

καθιστώσιν).

"Αλλως (Καθόλου μεν - μετριώτεροι).

Σύνοψις πινακική (Συντομώτατα δε αν βούλη - γίνονται).

Τα β' κεφάλαια της ιβ' τρόπου τών καταρχών (Του δευτέρου

τόπου - ευπραγία).

"Αλλως (Αγαθοποιός επών... χρημάτων ποιεϊ) "Αλλως.

Τα τρία κεφάλαια της δωδεκατρόπου τών καταρχών (Η Σελήνη

κυριεύουσα του ώροσκόπου - εκ τών φίλων βλάβην έξει).

Περί αγορασίας (Υποτίθεται είναι την μεν Σελήνην - λείψε

ται).

Περί ευρέσεως αποβλjλομένων (Έστω ο ώροσκόπος το απο

λωλός - οικία είναι λέγε).

Περί κριτηρίων (Ο ώροσκόπος έσται ο κατήγορος - ούτως

αποφαίνου).-Εditum in Studi ital.di Filol. class., VI, p. 26-27.

Περί δραπετών (Ο αποδιδράσκων εν τροπικοίς - ευαλώτους

ποιεϊ). - Εditum ib., p. 27.
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Ε'. 78ν. Περί κλεπτών (Ομοίως δε και - μεταρυθμίζεται).

Περί ών ερωτώμεθα φίλοι εισίν ή εχθροί (Χρή σκέπτεσθαι τάς

συμπαθείας - ασυμπαθώς) = cod. 7, f. 188.

Τα δ' κεφάλαια της δωδεκατρόπου τών καταρχών (Ο τέταρτος

τόπος τών καταρχών - ψόγους).

Καταρχή πότερον αληθές ή ψευδές το πράγμα (Τα στερεά

ζώδια - σημαίνει) = cod. 7, f. 188.

"Αλλως (Οι φωστήρες εν αγαθοποιών ορίοις - καταρχήν).

F. 79. Τα ε' κεφάλαια της δωδεκατρόπου τών καταρχών (Παρατήρει

Ε. 79v.

F. 80ν.

Ε'. 81.

F. 81ν.

Ε'. 82.

τα δύο φώτα - έγκυός εστιν).

Περί αρρένων ή θηλυκών κυήσεων ή εγγαστρίων (Περί αρρε

νικών και θηλυκών - θήλειαν) = cod. 7, f. 188.

Ευδόκιμος ή καταρχή ή oύ ("Ετι ουν εν ταις καταρχαίς -

υπόθεσιν).

"Οτ' αν ερωτώμεθα ευδοκιμεί τις εν τώ ελπιζομένω ή oύ (Του κλή

ρου της τύχης τους λαχόντας- πρoσνεύσεως)=cod.7,f.188ν.

Αλλως ει έχει εγγάστριον (Ο τοιούτος τρόπος - σημαίνει) =

cod. 7, f. 188ν.

"Αλλως - "Αλλως - "Αλλως - "Αλλως = cod. 7, ib.

"Αρρεν ή θήλυ το εγγάστριον ("Ηλιος εάν γένηται τετράγωνος

- έχει) - "Αλλως = cod. 7, f. 189.

Τα σ ' κεφάλαια τών ιβ' τών καταρχών (Στήσον τα δ' κέντρα -

συνδέσμων).

"Αλλως περί αρρώστων(Περί μεν ασθενειών - αποφαίνεσθαι).

'Ετι περί κατακλίσεων εφ' ών γινώσκομεν τας γενέσεις (Εάν

εννεαδικός τύχη - γένηται) = cf. cod. 7, f. 237.

Περί ου ερωτώμεθα που έχει η νόσος σημείον (Έστω το

μεσουράνημα κεφαλή - σημαίνει) = cod. 7, f. 237.

Τα ζ' κεφάλαια της ιβ' τρόπου τών καταρχών περί ανδρογύνων

ατέκνων ποιος αυτών στείρος εί [l. ή! (Λάβε τον άνδρα εκ του

ώροσκόπου - λέγε στειρεύειν) = cod. 7, f. 189".

Εάν πεπόρνευκεν (Σκέψαι τον "Ηλιον - λέγε) = cod. 7, f.189ν.

"Αλλως <άλλως>.

Περί του γνώναι τον εισιόντα πρός σε ποιον σκοπόν έχει (Εάν

τύχη η Σελήνη - ο της Αφροδίτης) = cod. 7, f. 175.

F. 82ν sine titulo. Ιστέον ότι εάν τις σοι - δήλον ότι μαρτυρούντος.

(τούτο το κεφάλαιον εύρήσεις και εις το αβ’ το μαυρον <?> είς

φύλ(λ)ον κ' από της αρχής).

Προς δυστοκούσαν γυναίκα -- Πρός το μή εκτρώσαι - Πρός

παιδία κακομαθή όντα προς πάσαν μάθησιν - Οκυτοκίαν (αν

erasa) - είτε τεθνηκός".

" Ηas quatuor magicas formulas edidit Κroll, Ρhilologus, 1898, p. 131.

CΟD, FLΟR, 5
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F. 83.

Ε. 83ν.

Ε'. 84r.

Ποταπόν έξει τέλος έκαστον τών πραττομένων γνώναι ούτως

(Επιβλέπου της Σελήνης τα φώτα - ή τετράγωνον) = cod. 7,

f. 176.

"Ιουλιανού περί καταρχών (Ο δε θείος Πετώσιρις - χρώ τώ

ώροσκόπιμ) = cod. 7, f. 158ν. - Εditum in appendice.

Σχόλια Λέοντος φιλοσόφου εις την ώριμαίαν. - Εditum

in appendice.

Περί της τών ιβ' τόπων διακρίσεως Ου άλεντος. Sequuntur

tria scholia, quorum extremum des. Φωτίου του πατριάρ

χου. - Εditum in appendice.

Εκ τών Αντιόχου θησαυρών επιλύσεις και διήγησις πάσης

αστρονομικής τέχνης <Prooemium> (Τίνος ένεκα - έστιν

ύδωρ). - F. 85. α. Περί άρρενικών και θηλυκών ζωδίων και

αρρενουμένων και τεθηλυμμένων τόπων και αστέρων. -- F.85ν.

β'. Περί αιρέσεως τών αστέρων. - γ'. Περί της τών ιβ' ζωδίων

κράσεως.-F.86. δ'. Περί ζωδίων λεπρωδών και αλφωδών και

ψοροποιών ή λιχίνων. - ε'. Περί ζωδίων ασελγών.- Τ'. Περί

ζωδίων σινοποιών εις τους οφθαλμούς.- ζ'. Περί υψωμάτων

και ταπεινωμάτων. - F. 86ν. η'. Περί έναντιωμάτων τών αστέ

ρων. - F. 87. θ'. Περί τής τών τριγωνικών δεσποτών αιρέ

σεως. - ι'. Περί τών λσ' δεκανών και τών παρανατελλόντων

αυτοίς και προσώπων.-F.87". ια'. Περί τών απλανών λαμπρών

αστέρων και τών προανατελλόντων δυνάμεων. - ιβ'. Περί τών

ορίων κατ' Αιγυπτίους και Πτολεμαίον και λαμπρών και σκιαι

ρών <sic> μοιρών. - F. 88. ιγ'. Περί τών αναφορών τών ζ'

κλιμάτων. - ιδ'. Περί της τών ζωδίων μελοθεσίας. - ιε'. Περί

τριγώνων και τετραγώνων και διαμέτρων και τών ασυνδέτων

κ. τ. λ. - F. 88'. ισ.". Περί τών ασυνδέτων ζωδίων και συμ

πάθειαν εχόντων προς άλληλα. - F. 89. ιζ. Περί τετραγώ

νων συμπαθών τε και ασυμπαθών. - ιη'. Περί τών δωδεκατη

μορίων τών αστέρων. - F. 89". ιθ'. Περί ακουόντων και

βλεπόντων [άλληλα ζωδίων add. m. altera].- κ'. Περί επιθεω

ρίας. - κα. Περί ακτινοβολίας.- κβ'. Περί δεξιών και αριστε

ρών πλευρών. - κγ'. Περί δορυφορίας τών αστέρων. - F. 90.

κδ'. Περί δορυφορίας παραιρέτων. - κε'. Περί συμφωνίας. -

κατ'. Περί επιδεκατίας. - κζ'. Περί κακώσεων και αχρηματίστων

τόπων.- κη". Περί χρηματιζόντων και αγαθών και πρακτικών

τόπων του πίνακος add. alia m.]. - κθ'. Περί ιδιοπροσωπίας

(σω superscr.). - λ'. Περί μετοχής. - F. 90'. λα'. Περί αντα

ναλύσεως. - λβ'. Περί δεσποτείας αλλήλων. - λγ'. Περί οικο

δεσπότου. - λδ'. Περί κολλήσεως. - λε'. Περί συναφής. -

λς". Περί μεσεμβολήσεως. - λζ. Περί παραλλαγής. - λη'.

Περί συνδέσμου. - λθ'. Περί κενοδρομίας. - μ'. Περί ομορ
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Ε. 93".

Ε'. 94ν.

Ε'. 95.

F. 98.

F. 103.

F. 106v.

ροήσεως. - μα'. Περί εμπερισχέσεως. - μβ. Περί τών εν

δυνάμει αστέρων. - F. 91. μγ'. Περί λαμπηνών. - μδ'. Περί

του πώς χαίρουσιν οι αστέρες. -με'. Περί τών υπαύγων αστέ

ρων. - μα'. Περί τών χρόνων τών κέντρων και επαναφορών

και αποκλιμάτων. - F. 91". μζ'. Περί κλήρων σημασίας. -

μη'. Τα αυτών αποτελέσματα. - F. 92. Περί τών τελείων και

ελαχίστων ετών.-Πώς άν τις μάθοι τάς προθέσεις τών ζωδίων

και τάς ώρας τών κλιμάτων. - F. 93. Περί τών μεγίστων ετών

και τελείων αποκαταστάσεων τών επτά αστέρων. - Περί τών

ασυνδέτων αστέρων προς τα φώτα. - Αποτελέσματα τών

δορυφοριών του Ηλίου = cf. cod. 7, fΪ. 191-196ν. - Οmnia

edita sunt in appendice.

Περί τής εκ τών οικείων ενεργειών και μορφώσεων εφηρμοσ

μένης τους του ζωδιακού τμήματος διαφόρου προσηγορίας =

cod. 7, f. 197. - Εditum in appendice.

Εκ τών κοσμικών αποτελεσμάτων (Τότε εισίν αλληθή <sic>

υπάρχων).

Τα σημαινόμενα ενταύθα έσεσθαι άνεμοι βροχαι βρονται πρη

στήρες αυχμοι λιμοί λοιμοί σεισμοί etc. (Περί τροπής αέρων εκ

τών Χαλδαικών και Αιγυπτιακών εν επιτομή-εώος ανατο

λικος γαλινότατος και ευκρινής)=cf cod.7,f 198et cod.8,f 130.

"Οσα σημαίνουσιν οι πλανόμενοι αστέρες εν εκάστω τών

ζωδίων γινόμενοι Κρόνος Κριώ. Inc. Κρόνος εν Κριώ γινόμενος

ει διαμέσου γένηται τών ζωδίων etc. - F. 99. Ζεύς ("Οσα ο

Ζεύς εν τοις ζωδίοις γινόμενος σημαίνει). - F. 100ν. "Αρης

(Περί ών ο Αρης σημαίνει εν τοις ζωδίοις). - F. 100". Αφρο

δίτη (Περί ών η Αφροδίτη σημαίνει εν τοις ζωδίοις). - F. 102.

Ερμής (Περί ών ο Ερμής σημαίνει εν τοις ζωδίοις). - F. 103.

Ερμής Ιχθύσιν explic. κρύψιν δε εψαν ποιούμενος βροτών

<sίε> εστιν κινητικός = cf cod. 7, f. 199ν.

Περί τής τών πλανομένων αστέρων φυσικής ιδιοτροπίας και

τών απλανών (Πτολεμαίου add. m. s. ΧV]. Inc. Αρξάμενοι

περί της εκάστου τών ουρανίων ιδιοτροπίας και της εν εκάστω

τών αστέρων etc. - F. 105. Περί τών βοριοτέρων του ζωδια

κου (Τών δε εν ταις βορειοτέραις- του Ερμού). - Περί τών

νοτιωτέρων του ζωδιακού (Τών δ’ εν τοις νοτιωτέροις -

ήμας). - F. 105ν. Περί τών ώρών του έτους (Και τών ώρών

δε του έτους - ο χειμών). - F. 106. Περί μερών του ορίζον

τος (Ομοίως δε και τών τεσσάρων - δυνάμεις) = Ptolemaei

Τetrab. Ι, 2(fin.); Ι, 3. 6-9 (init.) (contulit Βoll).

Περί της του Κυνός επιτολής (Παρετήρησαν - τουναντίον)

Ηephaestionis Τhebani, lib. Ι, cap. 33, pp. 91-94 (Εngelb.),

8tudi ital., p. 10-11 = cf. infνα, f. 123ν.
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F. 107ν. "Οσα δε αποτελούσιν οι ε' πλάνητες εν τοις δωδεκατημορίοις

κατά την του άστρου ανατολήν ταύτα εστίν (Κρόνος εν μεν

Καρκίνω - τυγχά <sic>) = Ηeph., p. 91,28-96, 29 (Εngelb.),

Studi etc., ibid. - Ιnter ff. 108V-109 videtur folium excidisse.

F. 109 sine tit. "Ηλιος εκλείπων - σημαινομένων όσα ή Σεληνη περί

F. 110.

Ε'. 113V.

Ε'. 114'.

ΕΤ. 117.

Ε'. 121.

Ε'. 122.

Ε'. 123.

ΕΤ. 123ν.

Ε'. 124,

αέρων σημαίνει (Σελήνη δε εκλείπουσα - Υδροχόου).- Περί

ών εν έκλίψεσι σημαίνουσιν οι ε' αστέρες (Εν ταις εκλείψε

σιν- ώς επί το πλείστον εσημειώσαντο).

Φυσική θεωρεία περί τών γινομένων σεισμών ώς οι παλαιοί "

(Καθώλου τοίνυν - ευρήματα τοσαύτα) = cf. cod. 7, f. 203,

ed. Wachsmuth in ed. Lydi, 1897, p. 172s.

Περί σεισμών προσημείωσις ("Α δε και περί- τα σύμπαντα).

Εd. ibid., pp. 173-75.

Σχόλιον από φωνής Συμεών μοναχού του χρυσογράφου

εις τα προκείμενα δύο κανώνια περί σεισμών (Τον αστέρα τον

κύριον - έτυχεν άπoφαίνου). - Εd. ibid., p. 175.

Περί καθολικών επισκέψεων και αποτελεσμάτων (Τούτων

ούτως - φώτων) = Ηeph.ibid.,20. pp. 75-81; Studi etc., p. 9.

Αποτελέσματα γιγνομένων εκλείψεων και τών κομητών (Ανέ

γραψαν δε και οι παλαιοί - επιγνώναι) = Ηeph. ibid., 21,

pp. 82-89; Studi, ibid.

Περί τών εν ταις εκλείψεσι σημείων (Τα δε εν ταις εκλίψεσι -

σημαίνει) = Ηeph. ib., cap. 22, pp. 89-91; Studi, ibid.

Περί τών εν ταις εκλείψεσι χρωμάτων και κομητών (Επιτηρη

τέον τε - μέρει) = Ηeph. ibid., cap. 23, pp. 97-99; Wachs

muth, op. cit., p. 167-69; Studi, ibid.

"Οσα η Σελήνη εν τή του Κυνός επιτολή εκάστω ζωδίω διερχο

μένη σημαίνει (Η του Κυνός επιτολή γίνεται - τετραπόδων

απωλείαν)= Geoponica, Ι, 8 (p. 15, ed. Βeckh).

Περί του ζωδιακού (Ο ζωδιακός - τών αγαθοποιών μαρτυ

ρούμενα).

Περί επιτελsζλ>όντων και δυόντων αστέρων και εφημερίδων

καλουμένων και εν ταις ανατολαϊς και δύσεσιν αυτών ποιούν

των ανέμους, ταραχάς και βίας θαλάσσης, όμβρους τε και

ευδίας και όσα άλλα τοιαύτα γίνονται δε ταύτα εκ τών φαινο

μένων αστέρων (Μηνί Ιαννουαρίιμ etc. - πολύς βορράς) =

Clodii Calendarium, ed. Wachsmuth, Lydus, pp. 117-155, 10.

F. 130 sine titulo. <Pauli Αlexandrini> .... μέθοδον τής τών κλήρων

εύρέσεως. Cf. imaginem photographicam f. 132". - Ρartim

editum in appendice.

1 Ε'olia 110-129 huius libri foliis 1-24 codicis Parisini 1991 (cf. supνα, p. 62, n. 2)

respondent.
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Ε. 133ν.

Ε'. 134.

F. 134ν.

F. 136ν.

F. 137.

Ε. 137v.

F. 140.

Ε. 140V.

ΕΤ. 142.

Ε'. 143ν.

Περί ενεργείας τών ιβ' ζωδίων (Αρσενικά Κριός - θηριώδες

Τοξότης) ed. Ludwich, Μαrimί et Αmm. rel., pp. 105-110.

Περί αποτελεσμάτων τών ιβ' ζωδίων (Σημαίνειν φασιν -

πραγματευομένους. - Εάitum ibid., pp. 110-112.

Περί τών παρανατελώντων τοις ιβ' ζωδίοις κατά Τεύκρον

(Κριώ τώ Κριώ παρανατέλουσιν Αλιεύς - συμφωνίαν πραγ

ματωμαρτύρων κληρονόμων δηλοι)".

Κατάστασης και παρατήρισης περί τών ώρών εκάστης ήμέρας

πώς δει ημάς αναστρέφεσθαι ει δε υπόθεσις εστίν από τών ζ'

αστέρων (Πρώτη ημέρα εστίν Ηλίου - και άπαν το γενόμενον

εν αυτή επιβλαβές). -

Ημεροδρόμιον Πάππου τών διεπόντων και πολευόντων

(Εβδόμη ημέρα Κρόνου ώρα πρώτη εάν τις πλεύση - τών

κδ' ώρών)".

Περί τών σιμασιών του πολεύοντος και διέποντος αστέρος,

όπως οι επτά πλάνητες πώς άγονται εν εκάστη ημέρα και ώρα

και ποιος αστήρ ποίαν ημέραν επέχει και ποίας ώρας δεσπό

ζει. Inc. Ημέρα σαββάτω Κρόνου. ώρα πρώτη Κρόνος πολεύει

και διέπει .... item ημέρα κυριακή Ηλίου etc. sqr. nullo spatio

intermisso: Περί του πολεύοντος και διέποντος (Τον πολεύοντα

και διέποντα εφ' εκάστης γεννέσεως και επί πάσης ημέρας

σκοπείν δει - έχει ή ακολουθία)= cod. 7, f. 209. Item :

Περί τών σχημάτων της Σελήνης. Inc. Τα της Σελήνης σχήματα

α και φάσεις λέγονται εισιν ι' = cod. 7, f. 209.

Εκ τών Ευτοκίου αστρολογουμένων. - Εxordium editum

est in appendice.

Το δε σχήμα του θεάματος (in fine τέλος του θέματος), alia tab.

143. Τούτο δε συμβήσεται υποτεθέντος του ενιαυτού ημερών

τξε μόνον τούτο και οι αρχαίοι σοφοί τών Αιγυπτίων.... ο δε

Ουάλης προκρίνει τον ενιαυτόν έχειν ήμέρας τξεδ'... Εxpl. την

του Κυνός επιτολήν, sqr. sine ulla intermissione :

Περί τών εναντιομάτων τών αστέρων (Τίνος ένεκεν οι οίκοι

Ηλίου και Σελήνης εναντιούνται τοις οίκοις του Κρόνου.... και

ρυπαρόν της φύσεως του αστέρος) sqr. sine intermissione:

Περί τών μεγίστων ετών και τελίων αποκαταστάσεων τών ζ'

αστέρων (Κρόνος ποιεί την μεγίστην αποκατάστασιν δι' ετών

σξε'. Ζεύς δι' ετών υκζ' -εν μέρει δε του κόσμου)=cf.supra,

f. 93.

" De Τeucro Βabylonio, cf. supνα, ad 71'.- Ιdem excerptum π. τ. παραν. in cod.

Ρaris 2506, f. 119' invenitur, cf. Ρorphyrii, Introd. in Ptolem., f, 200, ed. 1559 et

Psellum περί παραδόξων αναγωσμάτων, p. 147, Westermann.

* Cf. Ηultsch, Ραμpί Αlearandrint quae supers., Βerlin, 1875, ΙΙΙ, praef, p. ΧΙΙ.
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Ε'. 144.

Ε'. 144V.

Ε. 145.

Ε'. 146.

Ε'. 146V.

Ε. 148.

Ε. 148V.

Ε. 151.

Ε. 151v.

Ε. 153.

Ετους στυις' εποχαι τών απλανών τών εν τη αράχνη του

αστρολάβου ".

Καθολική παραγγελία περί καταστημάτων Σύρου = cod. 8,

f. 143. - Εditum in appendice.

Επίθετα ονόματα τών ζ' αστέρων.- Εditum in appendice.

Περί τών υπαλλήλων επτά ηλικιών (Ζευς γεροντικήν ηλικίαν

έχει ο Κρόνος έτη λατ’ πρεσβυτικήν ηλικίαν έχει ο Ζευς έτη

ιβ' - η σελήνη έτη δ').

Έτη μέγιστα και μέσα και ελαχιστα αστέρων (Κρόνος μέγιστα

έτη νζ - ελάχιστα κε').

Πόσα έτη μερίζει έκαστον ζώδιον και τα τέλεια έτη τών αστέ

ρων (Μερίζει δε ο μεν Υδροχόος έτη λ' - και γίνονται ος).

Κριού δωδεκατημόριον manus rec. in mg. addidit Πτολε

μαίου" (Το μεν ουν το Κριου δωδεκατημόριον καθώλου μέν

εστιν διά την ισημερινήν επισημασίαν - sqr. de ceteris signis

usque ad Pisces, explic. τα δε νότκια> υδατώδη).

Περί τροπικών και ισημερινών και τών άλλων δύο κέντρων

(Καθόλου τοίνυν εισιν διαφοραί τών καλουμένων τροπικών -

φυσικής ιδιοτροπίας).

Περί σχηματισμού τών αστέρων (Οικειούνται δ' αλλήλοις τών

μερών του ζωδιακού- διά τήν της Αφροδίτης συνοικοδεσπο

τίαν).

Περί υψωμάτων (Τα δε καλούμενα τών πλανομένων υψώ

ματα - ταπεινούται).

Περί τών ορίων τών πέντε αστέρων (Ο δε τών ορίων τύπος

της όλης επιβολής - έκθεσις τοιαύτη) sqr. f. 149 tabula

inscripta : όρια κατά Πτολεμαίον, deinde altera f. 149ν :

"Ορια κατ' Αιγυπτίους, textus autem iterum procedit: διεί

λον δέ τινες και εσέτη - παντελώς τυγχάνουσιν explic. πίναξ

περί ης δεσπόζουσιν οι αστέρες = Paul. Αlexandr., fol. C, 3",

ed. 1586.

Περί σχημάτων τών αστέρων (Τούτων ούτως εκτεθημένων αι

κατά μέρος έφοδοι - συσχηματιζόμενοι).

Περί της τών μετεώρων επισκέψεως (Πρός δε τας κατά

μέρος - κατά μέτρον τις ερευνών ουκ αστοχήσει του σκοπού).

Καθολική επιτήρησις προς Σελήνην περί κεραυνών και άλλων

καταστημάτων εκ τών Λαβεώνος καθ' ερμηνείαν παρά λέξιν

" Μαn 8etzt die Ηs., geuυόhnίich in's ΧΙ Jahrh., ίch mδchte nicht entschieden in

Αbrede stellen, dass sie 907 geschrieben sein kαnn, υgl.f. 35' die Νotiz ίiber Photios

[Κroll, l. c.].

" F: 145-152' ex Ptolemaei Τetrabiblo paucis mutatis excerpta sunt (cap. ΙΙ, 10,

Ι, 9, 11, 15-19, ΙΙ, 11). Contulit Βoll.
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ΕΤ. 153ν.

Ε. 155.

Ε'. 156.

Ε'. 156ν.

από της θερινής τροπής (Κριός ει κατά την πρώτην - έξω

μειωθήσονται) = cf. cod. 7, f. 212. - Εdidit Wachsmuth,

Lydus, pp. 93-95.

Περί καταρχών λόγων (Γίνoσκαι <sic> ότι η Σελήνη τα οικεία

κακίαν και έστιν).

Αι χώρα συνοικειούμεναι τοις ιβ' ζωδίοις (Κριός. Κατά μεν

Πτολεμαίον - ινδικής χώρας) ed. Ludwich, Μαα!ίηιι et Αmmo

nis reliquίαe, pp. 112-119.

Τί σημαίνει έκαστον τών ζωδίων και τών αστέρων και τίνων

δεσπόζουσι. - Ποια τών ειδών ανήκει εν ενί εκάστω αστέρι. -

Και εκ τών μεταλλικών. - Τί εκληρώσατο έκαστος τών αστέ

ρων από τών ζώων (Κρόνος εκληρώσατο - τα χειροήθη) -

Εd. Ludwich, ib., pp. 119-122.

Περί τών εν ταις εκλείψεσι σημείων (Τα δε εν ταις εκλείψεσι

σημαίνει) = cf. antea, f. 121. - Εd. Ludwich, pp. 122-125.

Περί τών ηλιακών και σεληνιακών διοσημείων και τών εξ αυτών

καθολικών αποτελεσμάτων (Ιστέον εν πρώτοις- κατ' αλλήλων

επιβουλάς). - Εd. Wachsmuth, Lydus, pp. 17-25.

F. 157" sine tit. Κριός. Εισιν δε Κριού μεν ώρoσκoπoύντος οι τικτόμε

Ε. 158.

Ε'. 158V.

Ε'. 164.

Ε. 167.

Ε. 168v.

νοι ... itemque de aliis signis; explic. κατά την θείου Πτολε

μαίου μέθοδον ήν ευρίσκομεν σχέδον επί πάντων αληθευού

σαν. = Ηephaest. Τheb.; Π, 2.

Έκτών κλιμακτήρων χρόνοι λε' ήγουν έτη (Η μία μοίρα ποιεί

έτος έν - και μήνες ια).

Περί καθολικών καταρχών και παρατηρήσεων (Την βασιλικήν

τάξιν - προειρημένων) = Ηephaest. Τheb., ΙΙΙ, 5-6. - Εd.

Οlivieri, Studi ital., VI, pp. 12sqq.

Οι κλιμακτήρες λαμβάνονται κατά τον φιλόσοφον Ηλιόδω

ρον" εννεακαιδεκαχώς (α' από συναντήσεως τών αστέρων προς

"Ηλιον - τώ ηγουμένω).

Μαξίμου περί καταρχών μεταφρασθέν πεζή λέξει εκ τών

ήρωϊκών μέτρων (Ει δ' άγε-το απoλόμενον). - Εd. Ludwich,

pp. 79-96.

Περί τών ιβ' ζωδίων και της τούτων συνόψεως (Ο ζωδιακός

κύκλος κινείται λόξως διειρημένος <sic> εις τμήματα ιβ' άτινα

καλείται ζώδια - προς δε το συλλήβδην αυτά νοείν ούτως

εκτεθείσθω)" = Paulus Αlexandr. cap. 1, ed. 1586, Α, 1V-4ν.

Περί ών ποιούνται φάσεων οι ε' αστέρες προς τον "Ηλιον

(Ποιούνται δε φάσεις προς τον "Ηλιον οι περιπολούντες αστέ

" De Ηeliodoro, cf. supra, p. 57, n. 1 ad cod. 11, f. 261.

" Cf cod. 7, f. 214'. Reliqua omnia paucis exceptis cum cod. 7, f. 215-216" fere

consentiunt.
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ρες - και αι μεν προς τον "Ηλιοντών αστέρων γινόμεναι

δοροφορίαι) =ibid., f. Ε2, 1-3, 4.

F. 169. Περί ών επέχουσι κατά δεκανών προσώπων εν τοις ιβ' ζωδίοις

οι περιπολεύοντες ζ' αστέρες post breve prooemium, haec

sqr. capp. = ibid. Β, 4".

Ερώτησις περί πολέμου ("Οταν πυνθάνονται σου - αυτών).

Πότε κινούσιν (Βλέπαι ομοίως τους κυρίους - ποιείσθαι).

Δια πόσου δε χρόνου (Ίδε αυτών τας από τόπου - σχηματο

γραφίαν).

Περί πολιορκουμένων πόλεων (Δεί σκοπεϊν τόν ώροσκόπον -

κακοποιοί δε άλωσιν).

F. 170. Περί επιστρατείας ("Οταν τις πυνθάνεται σου - επίκεντροι

όντες).

Περί λόχου και δόλου και ενέδρας (Εάν τις λόχον - ενεχόμε

νος).

"Αλλο (Έστω ο Ερμής συν τη Σελήνη - κυρίους).

Περί τών πολιορκουμένων πόλεων (Περί δε τών πολιορκουμέ

νων πόλεων - έσεσθαι σημαίνει).

F. 170ν. Προς το πολιορκήσαι πόλιν (Έστω η Σελήνη λιψηφωτούσα-

βραδύτητα).

Εις το πήξαι κορτίναν (Εάν επιτραπείς - κίνδυνον φέρη).

Εκ του ι’ κεφαλαίου της ιβ' τρόπου τών καταρχών. (Εάν γίνε

Des. fol. 170 et codex).

18 = Ρlut. 28, cod. 36. - Chartac., saec. ΧV, cm. 22,7 Χ 16,5, ff. 102. Αdiecta

sunt singula folia in principio et fine custodiae loco. Cf. Βandini, ΙΙ, p. 62.

Conspirat cum cod. 11, sed desinit in cap. 73, lib. Π, Αpomasaris

φuod inscribitur Περί του ότι εάν ο Ζευς τύχη επικρατήτωρ εν γενέσει

και ορά τον ώροσκόπον, ποιεί μεγάλην δυστυχίαν (f. 101").



III. CODICES QUORUM NONNULLIS FOLIIS EXCERPTA

SERVATA SUNT ASTR0L0GICA

14 = Plut. 28, cod. 22. — Chartac., cm. 23 X 16,5 s. XV, ff. 101, cf. Bandini,

t. II, p. 41.

F. 97". TTùg όφeí\el eùpeîv τὸ Ζύδιον έν υ έrevvfi0mg (Λάße τά

- oToiXéîœ toÜ óvóματος — δτι τοιούτον έστι τὸ ἐρωτημ<é

vov>).

F. 99V. TTepi άστέpujv (Mάθe oÙv τί δnλοῦσιν oi e' άστέpeg — μόνος

μόνng).

F. 101V. TTepi θύσαυρου <sic> fi TpaTuaTog (Mé\ng oùv yvuptoal èv

tivi τότιρ κητς<= k€ίτσι> τὸ Ζητούμevov — eig tov ie'ov ofku/

Trpò0€κτηκuJg).

15= Plut. 28, cod. 23. — Membram., cm. 18,3 X 14,5 s. XIII, ff. 121, cf. Bandini,

p. 42.

F. 119v sine titulo.“O μήv Mάρτιος' άρχn unvδς κοῖ τρύτος ἐν μήσ€i (?)

τοῦ ἐνιαυτού. — F. 120V. Koi Ttpòς τούς άστέρας τούς έκλειττι

xoúς; quae manus altera iterum in ff. 120v-121 exaravit.

16 = Plut. 58, cod. 13.—Membran. in-4° mai., ff. 36, scriptus Venetiis anno 1491,

manu Iohannis Rhosi Cretensis. Cf. Bandini, p. 449, Wachsmuth, op. cit., p. xv.

Post φρουνούτου (lege Cornuti) opusculum de diis invenitur :

F. 31. [Lydi] excerptum TTepi kountúv καί τύν άλλων άστepoeiöùv

cf. supra, cod. 5.

17= Plut. 75, cod. 19. — Chartac. cm. 25 X 17,6, s. XIV, ff. 193. In primo folio

legitur: Toûto τὸ ἰατροσόφιov éve τοῦ ττατα Mavouhλ τοῦ Mαρμαρὰ, cf. Bandini,

t. III, p. 167.

F. 168. 18'<Zjδια τῶν άνδρῦv>. Ei Yevvn6í veuJtpog èv καιρῦ Zuyδίου

τοῦ TaÜpou — ἐτύv T'* kivòUvov διαβα<ív€i> (in marg. έοται

fiuépq 00.330t'úpq öeiTtvoU).

F. 182. Zj8uo tûv Yuvaixûv IT' (Ei Yevvn0ì köpn év καιρῦ Συδίου

τού Kpioῦ — τολλά χαρη, διὰ τpeoBelúv f. 188) sqr. notula

“ quaere reliqua in princip. „, revera in principio codicis

folium exstat 189 signatum quod continet libelli continuatio
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nem τῆς ύττ€ρατίας θeotókou kai TrάvτuJv τύν άγiuJv — 0é\eu

δύσ€iv).

18 = Plut. 80, cod. 23. — Chartac., in-8°, saec. XV, ff. 25, cf. Bandini, ibid.,

p. 212, Wachsmuth, l. c., p. xv.

Post Theophrasti characteres taeterrime scriptae leguntur astrolo

gicae disputationes haece :

F. 12. TTepi τύν ήλιακῶν καί σ€ληνιακῦν διοσημeiuJv κ. τ. λ. = Lydus,

De ostentis, c. 9.

F. 16v. TTepi kepaÜvuJv = Lydus, ibid., c. 43-52 (p. 95 sqq. Wachs

muth).

F. 19*. TTepi oeio uùv= Lydus, ibid., c. 53-58 (p. 107 sqq.).

F. 92. Tά μέpntfig σφαῖρας οἰκήματα.[Epitome Chaldaicae doctrinae

vulgaris. Wachsmuth].

F. 00. TTJg δυνάμe0α eùpeîv τὸ Zιρδιον καί την μοῖραν ἐνθα ἐστιν δ

"Hλιος.

In ea ταραόeifuqtog €v€κα dies quidam anni 936 post Augustum

Caesarem ponitur * Multis correctionibus ac lituris scatet eiusmodi

opusculum, propereque ac non sine oscitantia videtur exaratum ,

(Bandini).

19 = Acquisti e doni 175 s. XIV, cf. Rostagno, Studi ital., VI (propediem edetur).

F. 44'. Fragmentum astrologicum incipit: έν δέ τὸ ToÛpo otpoYkn

\οτρόσωτον \eUkòv διὰ τὸ ἐivσι οἰκον τοῦ Δéovrog. -— Des.

éoTóte ÜTtókuptov διατο..... ὸς.

20 = Codex Antinori Chartac. cm. 21-15, ff. 394, saec. XV, scripsit Manuel

Atrapes. Cf. cod. Reginens. gr. 181 apud Stewenson, p. 121-123. Descripsit Rosta

gno Codici greci ILaurenziani, appendice2 (Studi ital., t. I, 1893, p. 213 sqq.).

Farraginem medicam continet cuius nonnulla ad astrologiam

spectare videntur :

F. 241 v. TTepi éttio nuaoiüv (Mnvi Maptiu9 10' καί κτ' etc. Eig τάς τοσαύ

τας ήμέρας — kivéìv eig τάς τοιαύτας ήμέρας).

F. 242. TTepi τύν ήμepúv τῆς Σe\ήvng ('Huépq α' τῆς Σe\fivnq 'Aöάμ

ém\άσθm — ίμέρα λ'τῆς Σέλήνng Σαμουήλ éyevvfi0m δ τροφή

της — δ vooùv τάχιον ύτιαἰvei). Expl. f. 245.

21 = Codex Riccardianus 10. Chartac. miscell., ff. 354. — F. 328-337 cm.

39 X 22, s. XV. Videtur idem librarius scripsisse qui codices Laur-Ashburnh.

1440, 1443 exaravit. Descr. Vitelli Studi Italiani, II, 1894, p. 479 ss.
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Continent folia haec tractatum astronomicum initio mutilum cuius

primum caput 155 (p. 17-45, l. 13, ed. Wachsmuth) servatum inscri

bitur TTúς ἐστιv eùpéîv τόσοις έν χρόνοις έν έκάστου <sic> Zúbiov

άναφέpeTai kai τόσοις δύvel.

F. 333r incipit cap. TTepi τύν δύδ€κα οἰκοδeoTrotelúv etc.

22 = Codex Riccard. 12. Chartac. cm. 29 X 21,2, ff. 178, saec. XV. Scripsit

ff. 116-167 Nicodemus monachus, cetera alii. Descrip. Vitelli ibid. p. 481 sqq.

F. 168V. Astrologica quaedam ('lotéov öti ti)v α' χιλιάδα τύν τοῦ

köαμου έτúv — Yivùokei τὰ κρύφια).



INDEX CODICUM

Affinitates codicum praestantiores.

Cod. 7, ff. 2-19 = Cod. 10, ff. 3-23.

Cod. 7, ff. 99-247 consentiunt fere omnino cum cod. 8, ff. 33-170.

God. 7, ff. 20-274 = Cod. 10. ff. 27-265.

Cod. 11 = Cod. 13 (mutilus).

Annorum notae in codd. obviae.

Cod. 1 1 a. 1542.

Cod. 12 (f. 143*) a. 907?

Cod. 16 a. 1491.

S(criptores), p(ossessores) codd.

Laurentius de Medicis, cod. 3 (P.).

Antonius Magliabechi, cod. 6 (P.).

[Nicodemus monachus, cod. 22] (S.).

*lu/divvmg δ 'Aßpdμιος, cod. 10 (S).

Petrus Medici (?), cod. 7 (P.).

Comes Iohannes Mirandulanus, cod. 3, cod. 7, cod. 8 (P.).

Angelus Politianus, cod. S (P.).

TTdτα Mavouhλ τοῦ Mαρμαρὰ, cod. 17 (P.).

Manuel Atrapes, cod. 26 (S.).

Consensus Numerorum.

Laurent., Plut. 28, cod. 7 = 1 Laurent., Plut. 28, cod. 36 = 13

~n , 28 , 13 = m. , 28 , 27 = 5

m , 28 , 14 = 8 ºm , 58 , 13 = 16

n , 28 , 16 = 10 m. , 75 , 19 = 17

n , 28 , 17 = 2 m. , 80 , 23 = 18

•m , 28 , 20 = 3 Laurent., Acquisti 175 = 19

m. , 28 , 22 = 14 m. cod. Antinori = 20

*. , 28 , 23 = 15 Magliabech. 7 = 6

m. , 28 , 27 = Riccardian. 10 = 21

m , 28 , 33 = 11 m. 12 = 22

m , 28 , 34 = 12
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ΙΟΕ ΑSΤRΟLΟGΙΟΙS GRΑΕΟΙS

ΤΕS ΤΙΜΟΝΙΑ ΡΟΤΙΟ RΑ

Εx Vettio Valente (scr, inter a. 161-180 p. C. n.).

Προοίμιον.

Ουάλης Μάρκω χαίρειν. "Οσα μεν ο θειότατος βασιλεύς είρηκε

Νεχεψώ ο την αρχήν ποιησάμενος της ιγ' βίβλου, εν τοις προσυντε

ταγμένοις υφ' ημών και άλλων πόνοις κατημαξευμένα εστίν. νυνί δε

ταύτην συντάσσω λειπομένην εν ουδενί. ότι μένουν μυστική συνέσει

την ύφήγησιν πεποίηται και αρχηγός της εις ταύτα εισόδου και ημίν

εγένετο, πρόδηλον τότε ομολογείν περί τών ήμαρτημένων αυτώ πρό

τερον, εξ υστέρου δε κατωρθωμένων ανδρός αγαθού και σοφού απο

λογίαν και διάνοιαν επιφερομένου, και το καταφρονείν όλης της βασι

λείας και τυραννίδος <παρά> το περί τα τοιαύτα εσπoυδακέναι εμπείρου

και πεποιθότος και ερωτικήν και προτρεπτικήν θεωρίαν ενδεικνυμένου

τοις μεταγενεστέροις. ουδέ γε αυτόν μεθείλκεν ανάγκη βιωτική και

πλάνη φιλάργυρος, ώσπερ πολλούς τών νύν όθεν αποδεκτέος ο

τοιούτος. -

Ο δε σοφώτατος Κριτόδημος εν τη επιγραφομένη αυτού οράσει

συνεκτικωτάτη πολλών μαρτυρίων αρχήν τοιαύτην εποιήσατο ήδη

ποτέ πελαγοδρομήσας και πολλήν έρημον διοδεύσας ήξιώθην από θεών

λιμένος ακινδύνου τυχεϊν και μονής ασφαλεστάτης , άλλως τε και ο

Τίμαιος και <ό> Ασκλατίων και έτεροι πλείστοι : ούτοι μένουν

καλλονή λόγων ενεχθέντες και τερατολογία ου κατά τα επαγγέλματα τα

έργα επέδειξαν ουδέ τάς συντάξεις , πλήρεις και επιλελυμένας, αλλά

λειπομένας εν πολλοίς τισιν αεί τών εντυγχανόντων εν πάσι δε το

σκολιόν και έφθονημένον και αναλυόμενον και επιπλεκόμενον και μηδε

μιά οδώ διευθύνοντες, αλλά προσεισφέροντες αίρεσιν αιρέσει και ανα

1 Εx cod. Βodlei. Selden. 22, saec. ΧVΙΙ, descr. Riess (cf mus. Rhen., LΙΙ, 339).

2 an del. o ? βίβου ταις 5 μυστικώς ut vid. συνέξει 6 εις] εκ (possis ενταύθα)

8 κατορθωμένου 9 απολ. και διάν. suspectum και το καταφρονείν] καθό κατα

φρονεί (tuetur Cumont scribens in v. 10 τό <τε> περί) 13 πολλοίς 15 όρασις

16 nolui αμαρτιών 17 cf. mus. Rhen., l. c. ποτί 17 άρημον διωδεύσας 18 de

άλλως τε dubito 19 ασκλατίων an ακλατίων incertum; cf. infra Palchum v. 15 et

Lydum ν. 12. Cave Ασκλάπων conicias; nomen est aegyptiacum, cf. Βerlin.

Urk., Ι, 14, c. 3, 1. 10 (255 p, C.) 21 ουδέν πλήρης 22 τών εντυγχανόντων non

intellego 23 nempe αναδυόμενον
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πομπίμους βίβλους πλάνης μάλλον ή αληθείας τεκμήρια. Ο μεν ουν

Κριτόδημος πλήθος θεωρημάτων κεκτημένος και τοις άλλοις συγκε

κοσμημένος και δυνάμενος σαφώς διερμηνεύσαι διά της τούτων τών

οργάνων φαντασίας ήμαύρωσε την επιστήμην, εγώ δε εν ταις προσυν

τεταγμέναις μοι βίβλοις ούτε κενών ούτε ματαίων ύθλων πόνους διή

νυσα, etc. (W. Κ.]

3 συγκεκοσμιμένος 5 κενώς ούτε ματέως άθλων

Εx Palchi libro apotelesmatico (scr, saec. V exeunte).

C. ρλε. Ημείς μένουν τή του θειοτάτου Πτολεμαίου διδασκαλία

ακολουθήσαντες ετολμήσαμεν απογράφεσθαι μεν περί τής ενεργείας και

της ποιότητος τών λ' λαμπρών αστέρων ίνα δε μνησθώμεν και τών

προ αυτού γραψάντων περί της τών απλανών αστέρων <φάσεως>

και περί της τών παρανατελλόντων δυνάμεως ταύτα παρεκτιθέμεθα.

Βαβυλώνι οι μεν ούν και Χαλδαίοι σχεδόν πρώτοι έφεύρον την τών

φαινομένων γνώσιν, καθώς έγνωμεν εκ τών προγενεστέρων ημών.

"Ιστορούσι γαρ ουτοι και Απολλώνιο ν τον Μύν διον και Άρτεμί

δωρον *** συνέγραψε δε και περί αυτών ο Βη ρωσός και ο Εφής.

Και τών ημετέρων δε πρόγονοι τών Αιγυπτίων εμνήσθησαν και απετέ

λεσαν περί αυτών εξ ών πρώτος εγένετο Ερμής και έγραψεν εν τοις

κοσμικοίς αποτελέσμασι περί τής του Κυνός ανατολής, και ο Νεχάω

τε και ο Κερασφόρος και ο Πετόσσιρις και ο Νεχεψώ και άλλοι

τινές από διαφόρων κλιμάτων έγραψαν περί αυτών και μάλιστα ο

Τιμαίος και <ό> Ασκλατίων από δε τούτων τών συγγραφέων ώφε

ληθέντες οι μεταγενέστεροι αυτών ετήρησαν εν διαφόροις τόποις και

πολλοίς τας ανατολάς και τας δύσεις και τας άλλας αυτών επισημειώ

σεις ας ποιούνται εν οποίω κλίματι, και απεγράψαντο το ποιητικόν της

ενεργείας <αυ>τών σχεδόν πρός ήμέραν, Μέτων μεν και Απολλινά

ριος και Ευκτήμων εν Αθήναισι και Δοσίθεός τε εν Ιωνία και

Κάλλιππος εν Ελλησπόντω και Φίλιππος εν Πελοποννήσω και

Φωκίδι και Λοκρίδι, "Ιππαρχός τε εν Βιθυνία και φέρονται εν εκάστω

τών προειρημένων ανδρών συντάγματα περί τής τών απλανών αστέ

ρων.... Και Αντίοχος δε και Βάλης και Αντίγονος και Ηραΐσκος

και άλλοι τινές πολλά και διάφορα έγραψαν περί της δυνάμεως αυτών,

καθώς έγκειται εν τοις συγγράμμασι αυτών, και Σεραπίων δε και μετ'

3 Cod. Αngel. 29, f. 141". - Ηoc fragmentum cum notulis quibusdam edidi in

Εeυue de l'Instr. publ. en Βelg., 1897, p. 8 8. 4 φάσεως suppl. 8 μένδιον cod.

9 lacunam indicavi. Εφής nomen ignotum fort. corrupt. 12 νευχάω cod. 15 ο

suppl., cf. sup. Valentem v. 19. 19-22 Μέτων... Βιθυνία ex Ptolemaei Αppari

tionibus (cf. Lydus, ed. Wachsmuth, p. 275, 6 ss.) 19 αυτών] τών cod. μεθ’ ών

cod. 22 Λοκρίδι] βραχίδι cod. 24 Ρost αστέρων aliena in cod. irrepserunt βαλής

cod. 26 έγκεινται cod.

20
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αυτόν Πτολεμαίος γινόμενος απετέλεσε περί αυτών. Άλλ' ουδείς άιν

προεΐπον ανδρών μετήγαγεν εκ του άστρονομουμένου τάς νυν αυτών

ούσας έττοχάς ουδέ το ποιητικόν της κράσεως αυτών. [Ε. Ο.]

1 απετέλεσαν ?

Εχ 1ϊ1)χ·ο Ι^άΐ άβ οκίβηίΐΒ (&ΟΓ. ο. &ηη. 560 ρ. Ο. η.).

0. 2. Άρμόδιον δε είναι νομίΣω τω περί των τοιούτων γράφειν έθέ-

λοντι, πόθεν τε ή των τοιούτων κατάληψις ήρ£[ατο,λέγ]ειν, καϊ όθεν Ισχε

τάς άφορμάς, και όπως επί τοσούτον προ|ήλθεν] ως και αυτούς, εί θέμις

ειπείν, Αιγυπτίους υπέρ βαλεΐν. τούτων [γαρ δη, μετά] Ζωροάστρην

5 τον πολύν, ΤΤετόσιρις τοις είδικοΐς τα [εν γένει διαπλέ]Ηας πολλά μεν

κατ' αυτόν παραδούναι βιάζεται, ου πά[σι δεπαρα]δίδωσι ταΰτα, μόνοις

δε τοις καθ' αυτόν, μάλλον δε όσοι και [αυτών] προς στοχασμούς έπιτη-

δειότεροι. Αντίγονος δε μετ' εκείνον δι[έκριν]ε μεν και διήρθρωσε την

παράδοσιν, προς δε το πυκνόν [των εν τη άστρ]ονομία γραμμών άπο-

10 κλίνας άμύθητον δχλον [και ασάφειας πάσης ά]νάμεστον τη γραφή

συγκατέθετο. τα γαρ Άριστοτέλει εϊρημένα γνωριμώτατα. Ηλιόδω

ρος δε καϊ Άσκλατίων, έτι και Ώδαψός ό θηβ[αΐος και ό Αίγιεύς]

Πολλής και ό θειότατος προ αυτών Πτολεμαίος, ου μέχρι παντός

ϊσχ[υσ]αν την πάλαιαν άσάφειαν του πράγματος έκβαλεΐν, καίτοι γε

18 σφόδρα και τούτο ποιήσαι σπεύσαντες. [Γ. Ο.]

ϋθίηάβ ΙοφαίΙιΐΓ Ιιγάυ.3 άθ Τα^βΐθ, Τ&ΓοΙιοηΙθ, ΤδΓςυίίϊο ΕΙηΐΒΟΟ-

Γίαιη άίδοΐρΐΐηαθ Β&ΟΓ&Θ ϊηΙβΓρΓβΙίϋυδ θΐ άβ &1ίΪ8 3θΓΪρΙθΓΪΙ)ΐΐ8 Ι&ΐίηΐβ.

Εά. \ν£ΐο1ΐ5ΐηιι11ι (1897), ρ. 6. 5 ίδικοΐς 0(&3βο1ϊηυ8). γενικά συμμί]£ας οοηϊ.

ΚΓΟ!!. 12 ΡΓΟ Αδοΐαίίοηβ άηΙιϊΙαηΙβΓ ρΓοροβιιΐΙ Η&δβ Αδοΐβίαηοηβιιι φΐο ιΐβ οί.

δαβίοη. Οοπιίϋ&η. ο. Ιδ. 8βά οί. δυρια Υαίθηΐβιη ν. 19. Ώδαψός Βοπρδίΐ νν&οΐιβ-

ιηιιΛ ΡΓΟ Δαψός βχ Ηβρ1ι&β5ΐίοηβ. καϊ 6 Αίγιεύς δΐιρρί. \ν&ο!ΐ8πιιι11ι βι Ηπί«Ι;ι.

Εχ ΗϋΓΟ αροίβίβδίηβ,ίΐοο Μ&βαΐαβ (770-820 ? ρ. Ο. η.)1.

Λόγος του σοφωτάτου Μασάλα περιέχων τον αριθμόν των

βιβλίων, ων έίέθετο έκαστος των παλαιών σοφών, και τάς

δυνάμεις των βιβλίων.

Εϊπεν ό Μασάλα δτΐ' είδον τους παλαιούς σοφούς έχοντας άμφιβο-

λίας περί υποθέσεων τινών αστρονομικών, ων σοφών πλήθος γέγονε

1 Οοά. ναΐϊο&ηιΐδ ^Γ&βοιιβ 1056, 8»βο. XIV, ί. 242 8. Ρίαριίαπι οαπι οοάΐοβ ιίοιιικ·

οοηΐιιΐΐΐ 3. Βϊάβζ.

1 Οβ ΜαβΕΐΙα νβΐ ροΐϊπβ " ΜββοΗαΙΙ&Ιι αΙ-Μΐβη , ςιαί νϊχίΐ Ιβπιροπ1)α3 ΛΙΙΠΗΙΙΚΟΓΪΚ

βΐ Αΐιη&πιιιηίδ οΙι&ΙίίείΓαιη, οί. δαίπιαδίνΐδ, Ώβ αηηίί ΰΙίηιαοΙίΗήβ, ρ. 309, βΐ 81βϊη-

Γ, ϋ'ΐΐ Ηεύΐ'αίβϋΗρη υΛβ>·βεΙχιιιι0ίη ά(Β ΜίΙΜαΚεη, ρ. 599-603.

αοο. ΡΙ,ΟΗ. 6
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τών βιβλίων και διά τούτο σύγχυσις γίγνεται του νοός του ταύτα ανα

γινώσκοντος, εγώ δε εξεθέμην την τοιαύτην βίβλον, συνοπτικώς δηλώ

σας εν αυτή τα αναμφίβολα και τα τών λόγων κρείττονα από τε τών

βιβλίων του Πτολεμαίου και του Ερμού, τών μεγάλων σοφών

και πολυμαθών, ώσαύτως και από τών βιβλίων τών καταλειφθέντων

παρά τών προ εμού τοις παισιν αυτών εις κληρονομίαν. Οι εκθέ

μενοι δε τα βιβλία εισιν ουτοι,

Ο Ερμής εξέθετο βιβλία κδ' αφ’ ών εισι γενεθλιαλογικά ισ.', περί

ερωτήσεων εί, περί τών μοιρών τών ζωδίων δύο, και περί λογισμού α'.

Ο Πλάτων βιβλία ζ" ήγουν περί γενεθλίων ε', και περί ερωτήσεων β'.

Ο Δωρόθεος βιβλία ια' ήγουν περί γενεθλίων δ', περί ερωτήσεων

γ', περί λογισμού γ', και περί τών συνόδων α'.

Ο Δημόκριτος βιβλία ιδ' ήγουν περί γενεθλίων σ', περί ερωτή

σεων δ', περί τών συνόδων δύο, περί λογισμού α, και περί τών κλιμά

των α'.

"Ο Αριστοτέλης βιβλία ι' ήγουν περί γενεθλίων γ', περί έρωτή -

σεων δύο, περί της δυνάμεως τών αστέρων και τών ζωδίων και της

συμφωνίας αυτών ε".

Ο Αντικούς " βιβλία ζ" ήγουν περί γενεθλίων ε', και περί ερωτή

σεων β'.

Ο Ουάλης βιβλία δέκα έχοντα τάς δυνάμεις τών όλων βιβλίων.

Ο Ερασίστρατος βιβλία ικα'> ήγουν περί γενεθλίων δ', περί της

δυνάμεως του Ηλίου προς τους αστέρας α', περί λογισμού α', περί

ερωτήσεων δύο, περί τών συνόδων δύο, και περί τών φαρταρίων α'.

Και ο Στόχος" βιβλία στ' ήγουν περί γενεθλίων γ', περί εκλείψεων

α', περί συνόδων α', και περί ευτυχιών και ατυχιών α'.

Οι δε Πέρσαι εξέθεντο βιβλία μδ' εις α και εδήλωσαν τά τε παρε

ληλύθοτα και τα μέλλοντα εξέθεντο δε και έτερα δύο μεγάλα και

αναγκαία βιβλία, το μεν πρώτον περί γενεθλίων και το έτερον περί

ερωτήσεων, έχον έκαστον βιβλίον κεφάλαια α' (2), έχον έκαστον αυθις

κεφάλαιον λόγους δ' α και εστιν αποδεδομένα εις Ινδίαν μή εκβληθέντα

προς ημάς.

Ταύτά εισι τα βιβλία τα ευρεθέντα εν ταις ήμέραις ημών, περί ών και,

ώς είρηται, εδήλωσα, όπως γνώσητε ότι πολλά εκοπίασα προς το

παρεκβαλείν και εκθείναι την παρούσαν βίβλον από τών ρηθέντων

βιβλίων συνοπτικώς εν τέσσαρσι λόγοις. [Α. Ο.]

8 γενέθλια λογικά cod. 19 γεθλίων cod., ut infra 27. 21 βιβλίων] an αστέρων ?

22 ι'cod., α' add. 25 γενεθλίων, νε suprascr. cod. 30 α]ά cod. Νumerus corruptus.

31 αποπεθόμενα (π alterum dubium est) cod. Scripsi αποδεδομένα, ινδία cod.

" (Αντικούς haudaliud estatque Αντίοχος (cf. supνα, p.66), guod nomen arabice

Αntikus scriptum erat. Στόχος αμίd significet nescio, nisi forte ex Στωϊκός cor

ruptum sit. Μirum est Ptolemaei tetrabiblum non commemorari. - F. C.]

ή
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Ex libro apotelesmatico Apomasaris (f 885 p. C. m.) '.

Indicis librorum prohibitorum aevi byzantini, ni fallor, fragmentum hic habe

mus, librorum scilicet in bibliotheca palatii Cpolitani asservatorum (cf. Richter,

Quellen der byz. Kunstgesch., 1897, p. 411).De bibliotheca Chalifarum Bagdadae vix

est cogitandum, nam farrago ista apotelesmatica quae Apomasaris nomen prae se

fert, partim certe posterius apud Graecos confecta est. Etenim si huic libro creden

dum esset, Apomasar mira rerum futurarum divinatione astrologorum qui post

mortem eius scripserunt, nomina praenovisset. Ergo ex codicibus qui Constanti

nopoli in palatio exstabant alii (τὰ κοιvd) petenti cuivis commodabantur, alii vero

(τὰ kuj\uóμevo) legi non poterant,et ex catalogo horum operum titulos qui ad disci

plinam suam pertinerent, excerpsit hariolus quidam illius temporis. Quod tempus

accurate definiri nequit, et dum plura ex Apomasaris, ut haberi vult, interprete

edita sint, coniecturis abstinere praestat. Termini tamen extremi sunt saeculum

decimum quo vixit Isacben Salomom et annus 1388 quo descriptus est codex Ange

licamus.— Mirum est tamem, si res ita se habet, quam multa opera ex orientis lim

guis versa vel certe orientalibus scriptoribus tributa in imperatorum palatio fuerint

et fieri potest ut hic index ad bibliothecam quandam arabicam pertineat, ubi Ste

phani Alexandrini, Ps. Aristotelis, Palchi, Hermetis, Valentis scripta e graeco

sermone translata cum vernaculis libris asservabantur. Nominibus quae nobis

quidem aliunde cognita erant, notulam addidimus ut aliquid saltem ad antiquissi

mum codicum catalogum recte aestimandum conferremus. Semiticarum litterarum

peritioribus cetera commendamus.

TTepi τύν άτο ke1uévuJv Ttotë ëv τφ ταλατίιμ βιβλίων μαθm

ματικύν καί μή διδομέvuJv.

EiTtev δ αὐτὸς (sc. ó ATrouάσαρ) δτι τά άττοτ€λεσματικὰ ßiß\ia τὰ

άποke1uévœ év τφ ταλατίιρ καί μή διδόμevo, tivi eig άνάΓvuJoiv άλλὰ

kuJ\uόμevo- eioi ταῦτα*

Tò ἀτοτ€λεσματικὸν τοῦ Στeq) άνου τοῦ 'A\e£ανὸ péuU ς °.

Toù 'Apio τοτέλους°.

Toù 0eoq) ίλου τοῦ uioÜ τοῦ Θυμά*.

E cod. Angelic. 29, an. 1388, f. 52, cap. ος' (= A) Idem excerptum, mutilum

quidem, in cod Vatic. 1506, s. XIV, f. 204* (V) invenit F. Boll, qui apographum

suum comiter mihi misit. — Folium 52 cod. A extrema parte exesum nova

charta affixa, in qua verba oculis iam subducta transcripserat, glutinator sanavit.

1-2 ßi]3λίωv ... διδομévuv A m. 2. 3-4 ßißXia... διδό]ueva A m. 2. 4-5 ku/\uoué

vuJv (sic)... άττοτ€λ€σματικὸv A m. 2. 6 τού άλe£dvôpou τό άττ. τοῦ στ€φdvou AV.

1 Cf. supra, p. 40, m. 1.

* Cf. supra cod. 7, f. 240 (p. 20, n. 1).

8 Cf. supra Masalae excerptum v. 16. [Ex hoc libro Ps. Aristotelico multa frag

menta e lingua arabica in latinam versa servavit liber a Petro Lichtenstein editus

qui inscribitur Iudicum in indiciis astrorum novem liber, Basileae 1571 cum Albo

hazeno impressus atque his seorsum editus — F. B.]

4 Theophili Edesseni filii Thomae fragmentum ex cod. 12, f. 56* infra edetur, ubi

de scriptore nonnulla invenies.
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Koi ij 3i3λος τοῦ ἐρμmv€υτοῦ ΠάλXou'.

Koi fj ßiß\ος τοῦ Xq u&o ou *.

Koi ij 3i3λος τοῦ Xά\ek.

Kai fj ßiß\ος Ἰο αάκ τοῦ Σολομῦvoς°.

Koi ij 3i3\ος *lu/ àvvou τοῦ uioÜ Xάλ€t. 5

“H ßiß\ος τοῦ τ€pi éutropiog.

“H ßiß\ος *lu/divvou τοῦ uioù MoÜoyoup Trepi άνατοδισμῶν καί

τατ€lvúo€uJv.

“H ßiß\ος τού άπò τῆς eύδαίμονος 'Ap03iag*.

“H ßiß\ος ή τepléXouoa tàg üjq)e\eiag τύν άστέpuJv èv τφ ατοιχeiuJ

ματικύ τινὸς Bαßu\uJviou àv€T iY p áq) ou.

Koì ìì Bißλος τοῦ 'Aptασέστρου ή TrepléXouOo. tòv ταρανατέλ

\ovTa ékάστng μοίρας καί €Üpe0évTO, διὰ τ€ipσς άληθούς.

Kai i, 3i3λος τύν μυστηρίων τοῦ 'EppoÜ°.

Koi ii Bißλος τοῦ Xαραviùt (oU), ijTig eÜpio keTai Trap' 'Eßpσίοις.

Kai fj ßiß\ος τοῦ Bαßu\uJvioU φαρέχ.

“H ßiß\ος ή ττερί τῶν μυστmpiuJv τῆς άστρονομίας'

“H ßiß\ος τοῦ Oῦ ἀλevtog Trepi τύν τταρανατ€λλόντυν έκάστης

μοίρας".

“H ßiß\ος τοῦ Maoû\\α τ€pi άκριßùv ëvθυμήσ€ujv". 20

TaÜtά eioi τὰ κuJ\uóμevo. Biß\io : Tà òè \oiTrá áTroTe\eo pugtikã eioi

koivó. [F. C.]

1 και omis A. 5 αολμ A: 0o\ouúvtog V. 5 iuJ A. 6 €μτ€upiog V. 7 μου

otou V. De MuJÜαοῦ cogitavi — Reliqua omissa sunt in V. 8 ταττ€lvúgeuJv] Codi

cis compendium sic legendum esse videtur, quamvis tateivuJgudtuJv exspectes.

13 άλm0' vel άχn0' A. Vix est nomen proprium. 15 XαραviuJt' A. iiBpaioig A.

0

M. 5

1 Liber Palchi idem est sine dubio qui in cod. 11, f. 193 ss. servatur. Cur épum

veuthς dictus sit non satis intellego.

* Chamasus non alius esse videtur atque Hamza Ispahanensis (Hamza bem Alha.

san Alisfahàni) qui circa ann. 961, p. C. n. notissimam historiam $cripsit (Hamzae

Ispahanensis annalium libri V, ed. Gottwaldt 1844 s.). Nam et astronomiae, ut

temporum rationis investigator, peritus fuit (cf. Albirùni, Chronology of ancient

mations, ed. Sachau, 1879, p. 61 s. et passim).

* Isak bem Salomon Israeli, philosophus et medicus c. ann. 950 mortuus, medio

aevo apud gentes occidentis quoque celeberrimus fuit (Cf. Steinschneider, Die

hebräischen Uebersetz. des Mittelalters, t. I, § 223 s. [p. 338] et § 479 s. [755 sqq.].

Etsi a mysticis doctrinis non abhorruit (Steinschneider, § 227), astrologiam tamen

coluisse non videtur.

* Quis Hermetis Trismegisti liber ita designetur incertum.

* Agiturfortasse de libro quodam astrologico Sabaeorum Carrhensium in hebraf

cam linguam translato, cf. Chwolsohn, Die Ssabier, t. I, p. 715, t. lI, p. 464. * Liber

Haranitarum', (ktává d'häränäïè) Syris quoque notus erat, cf. Payne-Smith, Leacic.

Syr. s. v., t. I, p. 1376.— Formam tamen Xαρανιιυτ(ου?), aliud innuere videtur.

6 De Vettio Valente ne plura hic verba faciamus, cf. Riess in Pauly-Wissowa,

Realenc., t. II, c. 1822, supra p. 79.

* Cf. supra, p. 81, n. 1.
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EXCERPTUM EX CODICE 2 (LAUR. as, 17).

Samspuchari de temporum rationibus.

Herm. Useneri beneficio qui exemplar suum accurate descriptum passimque

correctum e scriniis depromptum ornatissimis liberaliter nobiscum communica

vit, factum est ut hoc Persarum scientiae specimen proferre nobis liceret.

ΣαμψouXophς vel rectius Σάμμ τουXαρῆς cui hoc opus a graeco interprete tribui

tur, est Sams Bukharensis (Sams Aldin al Bukhári?) astronomus qui saeculo XIII

floruisse videtur. (Cf. Usener, Ad historiam astronomiae symbola, Bonn, 1876,

p. 15, m. d et 22 sq.). — Commentaria eorum quae edimus similia in principio

operum orientalium astronomiae vel historiae scriptorum non raro inveniuntur

velut apud Alfergani (Elementa astronomica, ed. Golius, 1669) et Albirùni (Chrono

logy of ancient. nations, ed. Sachau, 1879) virum eximiae doctrinae et Bukharensi

isto multo praestantiorem. — Interpretis graecae linguae imperiti stylum barba

rum corrigere nolui. Praemonere sufficiat verba xpóvog (annus) et καιρός (tempus)

sicut in sermone vulgari accipienda esse, ἐτος pro έτων ττ€ρίοδος usurpari et t òv

víqov perpetuo dici. -

F. 4. ΛιατvuU o 1 g τ ύv Xp6vu)v.

'EvtoJ0α μέλλει δn0fivoi τύς κρατοῦσι τούς χρόνους ττόν ἐθνος,

TTépoyoi, XpioTiovoi, 'Eßpσῖοι, EiòuJ\o\άτραι, XeTofiol, àoTpovδμοι,

`Ivöoi.

Oi μέν άστρονόμοι kupiuJς τòv Xp6vov άπὸ τοῦ ἰλίου κρατοῦσι τὸ

τρυτον τοῦ χρόνου έκ€ίθev άριθμοῦντ€ς ἀπὸ τῆς ἀνατολής του ήλίου.

Oi TTêp 0 0 1 δέ τούς χρόνους ἀπὸ τῆς σ€λήvng άριθμοῦσι, κοί

τρῶτον δέ χρόνον άπὸ τοῦ MoUXαράμ κρατοῦσι, την άρχήν δέ τοῦ

μnvòς έkeivuJv é£ èkeivou \oyi(ovTai, δταν ίδωσι véαν σ€λήvmv.

Oi Xpio tuo voi τούς χρόνους άπό τού ηλίου άριθμούσιν' άλλ' οὐκ

άστι τοῦτο κυρίως διὰ τοῦτο δτι δ eig ékeivuJv Xpóvog τζ€' ήμέραι καί

τέτωρτον, έρρέθη δέ δτι δ Xpóvog ούτος τού ηλίου τ€T€\€iu/uévog οὐκ

ëvi : \eíTet τάρ τι άπὸ τοῦ τ€τάρτου ' TóvTuJg òè τòv Xpóvov τοῦτον

ékéìvoi έπί τούτω κρατοῦσι καθότι ό Xpóvog του ηλίου καταττολύ ἐστι

τοῦ τ€λείου ' koi την άρχήν δέ τοῦ Xpóvou êkeivuJv κατὰ τὸ μέσον τοῦ

Zuγοῦ τιθέασιν' άλλὰ καί την άρχήν τύν μnvúv αύτύν άπὸ τοῦ ΣeTte

βρίου λοτίλονται.

8 MouXopdu = Moharem, arab. primus mensis. 9 etöujoi cod., corr. Usener.
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Οι τώ πυρί λατρεύοντες Πέρσαι τον χρόνον του ηλίου κρατούσι

δίχα του τετάρτου του πλεονάζοντος από τών τξε' ήμερών και γαρ ο

χρόνος εκείνων τξε' ήμέραι γίνονται.

Οι Αιγύπτιοι τον χρόνον ώς οι Πέρσαι κρατούσι, και οι από του

Αδάμ δε ούτως εψήφουν τους χρόνους καθώς και ουτοι νύν.

Οι Εβραίοι δε και οι Ινδοί και οι Χεταίοι τους χρόνους κρα

τούσι του ηλίου [τους] κυρίως, ομοίως δε και τους της σελήνης

κυρίως την αρχήν δε του μηνός εκείθεν κρατούσιν από της συνόδου

ηλίου και σελήνης ούτως ίνα προ του μέσου της ημέρας ή μετά το

μέσον συνοδεύση τώ ηλίω η σελήνη και την αρχήν δε του μηνός

αυτών κατά την επιούσαν ημέραν λογίζονται.

Οι Ινδοί την αρχήν του χρόνου αυτών εξ εκείνου λογίζονται, ηνίκα

ο ήλιος γένηται πλησίον του Κριού ει δε εγγύς εστι του ιστημά ήτοι

- - - - - - - - - , από τούτου κρατούσι τούτον. Οι Εβραίοι την αρχήν του

χρόνου αυτών από τούτου κρατούσιν, οπόταν ο ήλιος γένηται πλησίον

του Ζυγού. Η αρχή δε του χρόνου τών Χεταίων τότε εστίν, όταν έλθη

ο ήλιος εις τον Υδροχόον κυρίως ή κατά το μέσον ή το τέλος ή την

αρχήν.

Επει ούν ουτοι εκράτησαν τον χρόνον από του ηλίου και τους μήνας

από της σελήνης, εύρον ότι μέσον του χρόνου του ηλίου και της σελή

νης λείπουσι ι' ήμέραι και περιττεύουσι και ε' συνάγεται ούν ότι κατά

γ' χρόνους περιττεύει εις μήν ο πρώτος τοίνυν τούτων χρόνος εστί

περιττός, ήτοι μήνες ιγ' τούτον τον μήνα έκαστος ιδία εκάλεσεν, οι

"Ινδοί γατμασάν, οι Εβραίοι εμπείρ, και οι Χεταίοι σούν.

Επει ουν έρρέθη ο σκοπός τών χρόνων και τών ημερών εις τον

ψήφον, δς μέλλει είναι εις πάσας τάς συντάξεις, η διδασκαλία δε

αύτη θεμέλιον οφείλει είναι τών συντάξεων απασών, χρή ρηθήναι και

τάς άλλας της επιστήμης μεθόδους και μεταχειρίσεις, καθώς είρηται

εις την σύνταξιν του Αλαή " εις εκείνην δε την σύνταξιν του Αλαή ξ'

κεφάλαια ετέθησαν, και η αρχή δε του πρώτου κεφαλαίου ή διδασκαλία

τών καιρών ώς βηθήσεται. -

Επει κατελήφθησαν οι χρόνοι καθώς έκαστος έθηκε, και ο καιρός

0

30

εκάστου βηθήσεται. ο καιρός ούν θεμέλιον έστι, και οι χρόνοι εν τούτω

έχουσι το εδραίωμα διά του γνωρίσματος τών άλλων καιρών εκείνο δε

το θεμέλιον από του χρόνου οφείλει κρατηθήναι, οιον ότι εις τον χρό

7 τους secl. 13 ιστημάς αυid sitnescio. 14 Lacunam praebet codex. 15 αυτών]

τούτων cod. cf. 29. 21 πρώτος] lege τρίτος. 24 εμπειρ = hebr. ibbίιν, nam

μπ = b Cf. Ιdeler, Chronologie, Ι. 532.

" " Αλαή non scriptor est sed titulus libri decurtatus ex alzig αl' alάι hoc est

tabularum in honorem viri illustris alicuius Αla-aldaulah editarum. Quales com

plures Ηagi Κhalfa memorat... , Gildemeister ap. Usener, Αd histor, αstronomiae

symbola, 1876, p. 16 i.

35
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νον εκείνον ίνα μέγα έργον εφανερώθη εις τον κόσμον ή εις τον ουρανόν

ή εις την γην ώς έκλειψις ηλίου και σελήνης και ο κατακλυσμός ή

μεγάλου προφήτου εμφάνεια ή απώλεια έθνους ή γέννησις ευτυχούς ,

αφ’ ών έκαστον επί χρόνοις συμβαίνει μακροις και εις τους ανθρώπους

διάδηλον γίνεται... και πάν δε γένος ανθρώπων τών ρηθέντων μίαν

τεθείκασιν αρχήν ώς θεμέλιον και πράττουσι δι' αυτού ύστερον δε τών

χρόνων του ήλίου και ύστερον τών χρόνων της σελένης και ύστερον

τών β' οι αστρονόμοι τάς συντάξεις και τα ώρολόγια και τα αυθημερινά,

δι’ ών εργάζονται, εις τούτο τεθείκασιν ότι από του κατακλυσμού

άλλοι πέντε καιροί εισιν.

Κεφάλαιον πρώτο ν.

Το πρώτο ν έτος, όπερ τεριχ λέγεται κατά Πέρ σας, από του

Ναβουχοδονόσορ και η αρχή του έτους τούτου, αφ' ου εκάθισεν ουτος

εις την αρχήν. ή δε αρχή του έτους εκείνου ήμέρα ήν δ'. ή ημέρα εκείνη

αρχή του παρά τοις Αιγυπτίοις μηνός του Θώθ πρώτου όντος παρ'

αυτοίς. και τους χρόνους τούτων οι Κιπτίδες κρατούσιν, οι δε μήνος

εις την διάλεκτον εκείνων ούτως *** ώς κρατούσιν οι Πέρσαι, τζε'

ημέραι. και ο Πτολεμαίος δε την οδόν τών αστέρων εις το βιβλίον

εκείνου όπερ όνομάζεται μυζατής <εις> το έτος τόδε τέθεικεν.

Το δεύτερον έτος από του Μακεδόνος Αλεξάνδρου ύστερον του

βασιλέως Βαβυλώνος [και] του Ναβουχοδονόσορ τώ έτει τώδε χρώνται

οι ειρημένοι Κιπτίδες, και οι χρόνοι εκείνων κατά Πέρσας. η αρχή

ούν του χρόνου αφ' ου εκάθισεν εκείνος εις την αρχήν ημέρα α', ήτις

γίνεται α' του Θώθ μηνός, ύστερον του έτους Ναβουχοδονόσορ από

του χρόνου τούτου μέχρι και του Αλεξάνδρου υκδ' χρόνοι παρήλθον "

και εις το υκε' έτος έστι τούτο το δεύτερον έτος. και ο Πτολεμαίος

την οδόν τών απλανών αστέρων εις τούτο το έτος τέθεικε, και ο

Θαούνης δε ο Αλεξανδρεύς την οδόν τών αστέρων εν τη τούτου

συντάξει, όπερ κανόνιον όνομάζεται, εις τούτο το έτος έθηκε.

Το τρίτον έτος από του χρόνου Αλεξάνδρου του υιού Φιλίππου,

ουτος Δουλκαρνάην ονομάζεται. τούτω τώ έτει χρώνται οι Ρωμαίοι

και Σύροι, και τους χρόνους του έτους τούδε οι Ρωμαίοι κρατούσιν"

1 μέγα έργον ίνα cod. 4 ευτυχούς] vix sanum. 6 τεθείκασι cod., idem 61.

9 αυθημερινόν pro εφημερίς vel ημερολόγιον" calendarium , posuit. 13 τερίχ=

pers. tarikh, αetas, aerα. 14 Ναβουχοδονόσορ.] Αera Νabonassaris. 15 τούτων

sc. Persarum. 16 Post ούτως hiatus fort. homoeoteleuto ortus. 18 μυζατής]

αι-migisti = Αlmagestum. 19 εις (ante το έτος) interposui, sed adhaeret opinor

verbo antecedente, utscribendum sit μυζατή, εις " Usener,. 21 και del. 29 θαού

νης est Τheon. 31 Δουλκαρνάην = bicornutus.

1 Cf Τheodorum Μeliteniotam ap. Usener, op. cit., p. 12. f. 259". - De aera Phi

lippi Αridaei agit, αμae revera anno mortis Αlexandri incipiebat, cf. Αlbiruni,

Chronology, ed. Sachau, p. 31.
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ο πάς δε χρόνος τούτων ημέραι τζε και τέταρτον όπερ τέταρτον εις

τους δ' χρόνους μία πληρούται ημέρα. εκείνην την ημέραν κατά τον

μήνα τον Σουμπάτ ήτοι τον Φευρουάριον προστιθέασιν όθεν ο χρόνος

εκείνος τές' ημέραι εισίν ούτος δε καλείται καπισά, δν βίσεξτον

"Ρωμαίοι καλούσιν, οι δε μη έχοντες χρόνοι εις πρόσθεσιν την ημέραν

ταύτην λέγονται πασιτά. ή αρχή ουν του έτους τούτου ημέρα β', ήτις

και αρχή εστί του μηνός έκείνων του Τασιρή. και την αρχήν του

χρόνου εκείνου τινές από τους κρατούσι το όνομα δε του μηνός

εκείνων Αδάρ, διά τούτο ότι η αρχή του κόσμου εις τούτον τον μήνα

ανακαινίζεται ήτοι λαμβάνει αρχήν, διά τούτο και ο Πατανής" την οδόν

τών αστέρων εις την σύνταξιν αυτού εν τούτω τώ έτει τέθεικε, την

αρχήν δε του έτους αυτού από του Αδάρ έθηκε.

Το τέταρτον έτος τούτο κρατούσιν οι Πέρσαι, ότι η αρχή του

έτους τούτου εξ εκείνου αριθμείται αφ' ου ο Μωάμεθ από του Μακκά

επορεύθη εις την Μαδινιαίαν, ή αρχή δε του έτους τούτου ημέρα σ',

και η αρχή του μηνός του Μουχαράμ ούτω δε το όνομα τούτου

καλούσιν οι "Αραβες και οι χρόνοι εκείνων της σελήνης οι χρόνοι,

ημέραι τνδ' ο χρόνος και κβ' λεπτά τα κ' ουν λεπτά κατά γ' χρόνους

μία ημέρα γίνεται, τα δε β' κατά λ' χρόνους ημέρα μία, ώστε κατά λ'

χρόνους ια' ημέραι γίνονται περισσαί συμβαίνει ούν εις τους λ'

χρόνους ια' είναι *** χρόνους είναι καπισά εκείνος δε ο χρόνος τού

καπισά τνε' ημέραι. οι δε άλλοι χρόνοι οι ανά τνδ' ήμέρας όνομα

τούτοις πασιτά. οι μήνες ουν του έτους τούτου κατά β' τρόπους

ψηφίζονται καθ' ένα μεν αριθμούσιν οι Πέρσαι εκείνοι δε του ψήφου

την αρχήν από τότε κρατούσιν ηνίκα ίδωσι την σελήνην νέαν. μετά

του ψήφου τοίνυν τούτου έστι καιρός ότι γ' μήνες ανά κθ' ημέρας

έχουσι και άλλος δε καιρός ότι δ' μήνες ανά λ'. τούτο καλούσι ψήφον

ροιάτουχιλαλι δια τούτο εις μίαν τάξις ουδέν εισιν, οι δε αστρονόμοι

από της αρχής του χρόνου τον α' μήνα ανά λ' ημέρας κρατούσι, τον

δε μετ' αυτόν ανά κθ' και ούτως αριθμούσιν εναλλάξ μέχρι και της του

χρόνου τελειώσεως τούτον δε τον ψήφον καλούσιν άμπρι αουσάτ,

και ο ψήφος τών συντάξεων απασών εις τούτόν εστι τον ψήφoν.

μετά δε τούτου του ψήφου και του α' συμβαίνει γ' ήμέρας ελλείπειν

3 σουμπάτ= mensis Syrorum shebάt. 4 καπισά = syr. kbishά "intercalaris »,

Αrab. kebise. 6 πεσιτά =syr. pshiιά " simplex ,. 8 τασιρή = mensis syr. tishri.

9 αδάρ = mensis syrorum Αdari. e. Μartius. 16 Μουχαράμ cf. supra, p. 85, ν. 8.

18 κβ' λέπτα] lege ημέραι τνδ' ώραι η' και μη λεπτά αι η ουν ώραι ... γίνονται,

τα δε μη λεπτά ... Cf. Ιdeler, Chronologie, ΙΙ, 480 sqα. 21 Lacunam significavi.

Καπισά cf. supνα, v. 4. 22 τνε] lege τζε. 23 πασιτά cf. suμνα, v. 6. 25 είδωσι

cod. 27 fort. τούτον. 28 verba corrupta. 30 αριθμούσι εναλαξ cod., corr.

lJsener.

" " Πατανής, αι battάmί vel ut vulgo audire solet Αlbatgenius... diem obiit a

In.317 (929, p. Cr.) η Gildemeister, l. c., p. 15 c.
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xai TrepitteÜeiv, Tt\éov òè τούτου οὐκ άν τέvolto ἐλλeuuig h Tr\eovgg

μός. καί δ 'A3δουλαXuάvng Ö Xαέnvὸς δς έττοῖnoe τήν άσφαλή καί

orepeάν σύντα£iv τοῦ Σαντιαρ ή ' τήν δòòv τύν άστέpuJv eig τοῦτο

τὸ ἐτος ἐθηκ€ν. άρχῆ δέ τοῦ ἐτους τούτου ήuépa q', km' τού Kóìák, öς

έστι μήν τ' τοῦ μnvὸς NaßouXoöovδαορ* άφ' οὐ eioi Xp6voi ,ατο' μέχρι

τούτου τοῦ τ€τάρτου έτους' άτὸ δέ τοῦ Mokeöövog 'A\e£άνδpou

Xpóvoi %μς' μέχρι τούτου.

Tò TrépuTt τον έτος άττὸ τοῦ καιροῦ τοῦ 'laotovTîœpì Toù uioù

Σαχιαρή τοῦ MeOTpé,* ύστέρου τύν άλλων βασιλέuJv* τούς χρόνους

τούτου κpστοῦσιν oi λατρ€Üovτ€ς τύ τUpi. άρχὴ τοῦ ἐτους τούτου

íiuépa Y'* ή δέ ίμέρα ëkeivm ápχὴ τοῦ Φαρβαὸiv * και ή άρχὴ τοῦ ἐτους

τούτου ή 10' KoiXakm umvός' χρόνοι ούν άπὸ τοῦ NaßouXoöovöoyop ,αττ'

éuJς τοῦ καιροῦ τούτου, καί άτὸ τοῦ Mokeòóvog Xpóvou ^vg', καί άτὸ

τοῦ Δουλκαρvὰnv άπò τύν ις' τοῦ [τοῦ] XoZUpàv Xp6voi λμτ' έuJς τού

του - kB' ούν τοῦ μnvὸς “Pαμταουάλ χρόνιμ ια' κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ Eizi

pὰττο έτος MuJóue0* TroumTìg tfig συντά£€uJς Kao ι α pi îTig èyéveTo

eig τοῦτο τδ έτος, τὸ δvoμα τούτου 'A\ής δ `A 38 o U \ou ko piu* τήν

ofúvra£iv *A\αή ούτος eig τοῦτο τδ έτος ἐθmkev. Ö Xou o ópung XIσ\ άρ

thv σύντα£iv 'lo aX fi êv τούτφ τῶ ἐτ€ί τέθeike, kai i ο άvταΣις τοῦ

q)eXeip eig τοῦτο τδ έτος, και ή σύντα£ις τοῦ *A0U p ατ iv eig τοῦτο τὸ

èτος έτéveTo : και ή σύνταζις MqxXi Mo TpuTt fi eig τοῦτο τδ έτος* kαί

ii oùvTo£ig δέ τοῦ Xovt Xavao Üpn év τούτφ τυ έτει έτέ9n* koi έτέραι

δέ τ\eìoTov ouvTö£elς κατὰ τὸ ἐτος τόδe έτέθnoyov* διατί; δτι τοῦτο τὸ

ëτος ταρά τά έτ€ρα €ύκαταλnTTöTepov. [F. C.]

4 Volebat Xoldik, quem mensem notatu dignum non quartum sed tertium dici:

sequitur igitur scr. annum Antiochenum (Usener). 9 τούτωv cod. 11 qoap3αὸiv

mensis Persarum Farvadim. 12 Kaikaku sine dubio Xouak(i) (Usener). 14 toû

seclusi sed tota sententia corrupta videtur. Xαζupd fortasse idem est atque Eizi

pdtto v. 34. 15 ραμταουὰλ = mensis Arabum Rebi-el-Awwel. 15 eiZupdtto

= hedschra, hegira. 20-21 και ή... έτος suppletum in marg. cod.

1 * ΧαντΖαρῆς titulus est libri alzig alsangari, tabularum quas Abulfatch Abdal

rahman Alkházin, olim servus natione graecus condidit et illo indice in sultani

Sangar honorem insignivit... Anno heg. 509, p.Chr. 1115 Sangar regnare coepit. ,

Gildemeister, l. c., p. 15, m. f. — Theodorus Meliteniota Samspucharo perperam

intellecto, inepte Santzarem nomen hominis esse credidit.

* Yazdajird ben Shahryâr ben Kisrà Parwiz—sic apud Albiruni appellatur (p. 35,

Sachau)— anno 632, p. C. n. rex Persarum factus est.

* Ex hoc Sampsuchari loco speciosam orientalium scriptorum cognitionem

mutuatus est Theodorus Melitemiota (Usener, l. c., p. 14) qui Gildemeistero occa

sionem praebuit eruditissime de singulis disserendi.



EXCERPTA EX CODICE 8 (LAun. as, 14).

Haec HEPHAEsTioNis frustula publici iuris feci quasi libamenta totius operis quod

propediem edere in animo habeo. Quae excerpta, extremo, si vis, excepto, ita cum

capitibus, in calce unius cuiusque nostri signatis, libri I ex codicibus Parisinis ab

Engelbrechtio editis, consentiunt, ut ea iterum comprobetur opinio, quam alias

exposui (Studi ital. etc., VI, 7), recensionem codicum Parisinorum nullo modo uni

cam genuinamque, sed potius epitomen esse doctrinae celeberrimi auctoris.

F. 42V. k7'. Tiveg τύv 13' τότωv eioi Be\tioug.

[in mg. 'Ev oig τόττοις χαίρουσιν oi e' άστέpeg].

“O uèv Kpóvog èv *YöpoXóu) Xaipei, ô Zeύς δ' év To£ότη, δ δè*Apmς

èv ΣkopTiu), 'Aqppoòitn<ô'> êv TaÜpuJ, 'Epufig ö' èv TTap0ëvu).

<kn'. TTepi διαφοράς τότυv>.

Alijöekα δέ τότuJv övTuJv τύν διατιθεμέvuUv, κάλλιστος μέν ό ύροσκό

Trog, öeÜTepog òè δ τοῦ μ€σουρανήματος, τρίτος ό μet' aùtòv τριγuJvi

kύς σχmuqtúóuevog τύ ύροσκότιρ, τέταρτος ό τροηγούμevoς τοῦ

μeooupaviìuatog ἐαΤuJvikìv τλ€υράν τού ύροσκόττου άτέχuJv, TrépuTttog

δ διαμeTpùv τύ ύροσκότιμ, τουτέστι τὸ δύνον, έκτος τό ύτότειον

μ€σουρὰvnuœ, ἐβδομος ό τύ μéOoUpqvîuati éTöuevoς, καί δ δτδοος δ

τοῦ μ€σουρανήματος τροηγούμevoς* oi δέ λοιτοί ἐ£oXq TtövTuJv eioi

otUτ€ρύτατοι. [A. 0.]

1 Cf. Heph.Theb.I, capp.7, 12 — titulus prior ad partem alteram,quam ex codd.

Parisinis (Engelb.) etiam km'. TTepi διαφοράς τότωv (1. b) signavimus et inscripsi

mus, pertinet; titulus alter (in mg.) ad priorem.— De duodecim locorum potestati

bus cf. Firm. Mat. II, 18, et cod. Paris. 2506, f. 1 sqq. 48' suppl. 7 3'ov, | τ'ov,

8 8'ov, 9 e'ov, 10 T'ov, 11 Z'ov, | H'ov cod. 7 uèv έαυτὸν cod.; corr. Kroll, sc.

nonus locus. 11-12 ueg. hic dicitur ύπότeiov [Kroll].

k0'. TTepi oikoöeoTtotiaς καί συνοικοὸeoTtotiag.

OikoöeoTtótng \éreTai τις άστήρ τύv e', zuJötou τινὸς <kύριος>, ό τὸ

zúòiov éXuJv oikov' ό δέ συμμetéXuJv αύτφ τῆς οἰκοδeoTtoTiag katà tò

éXeiv èv τφ αύτφ τιμὸiu9 ÜuyuJua fi τρίγuJvov \éyeTai oUvoiKo8eoTr6tng.

1 Cf. Heph. Theb., ib. c. 13. 2 kúpiog add. Kroll collato Hephaestione 1. c.

3 αύτφ τφ cod.
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κοι<νω>νούσι γαρ αλλήλοις και κατά τα όρια, άπερ εισί δηλονότι τών ε'

αστέρων ο μεν γαρ "Ηλιος και η Σελήνη όρια ουκ έχουσιν. oιoν Κριού

μεν οικοδεσπότης ο Αρης, οίκος γάρ"Αρεως ο Κριός συνοικοδεσπότης

δε ό"Ηλιος, ου ύψωμα και τρίγωνον ο Κριός και πάλιν Ταύρου μεν

οικοδεσπότης ή Αφροδίτη, συνοικοδεσπότης δε η Σελήνη, μή μόνον

κατά το ύψωμα, αλλά και κατά το τρίγωνον και Διδύμων οικοδεσπότης

μεν Ερμής, συνοικοδεσπότης δε κατά μεν το ύψωμα ουδείς, κατά δε
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το τρίγωνον Κρόνος, κατά δε τα όρια πάντες Καρκίνου οικοδεσπότης

μεν η Σελήνη, συνοκοιδεσπότης δε ο Αρης κατά τε τα όρια και το τρί

γωνον Λέοντος οικοδεσπότης μεν ο "Ήλιος, συνοικοδεσπότης δε κατά

το τρίγωνον ο Ζεύς, κατά δε τα όρια πάντες, κατά δε το ύψωμα

"Ερμής Παρθένου οικοδεσπότης μεν ο Ερμής, συνοικοδεσπότης δε

αυτώ κατά μεν τα όρια πάντες, κατά δε το τρίγωνον Αφροδίτη Ζυγού

οικοδεσπότης μεν η Αφροδίτη, συνοικοδεσπότης δε κατά μόνον μεν

τρίγωνον Ερμής, κατά δε τρίγωνον και ύψωμα Κρόνος, κατά δε τα

όρια πάντες. Σκορπίου οικοδεσπότης μεν Αρης, συνοικοδεσπότης δε

κατά μεν το τρίγωνον Σελήνη, κατά δε τα όρια πάντες, κατά δε το

ύψωμα ουδείς Τοξότου οικοδεσπότης μεν Ζεύς, συνοικοδεσπότης δε

κατά τε το ύψωμα και το τρίγωνον ουδείς, κατά δε τα όρια πάντες,

Αίγόκερω οικοδεσπότης μεν Κρόνος, συνοικοδεσπότης δε κατά μεν το

ύψωμα "Αρης, κατά δε τα όρια πάντες, κατά δε το τρίγωνον ουδείς

"Υδροχόου οικοδεσπότης μεν Κρόνος, συνοικοδεσπότης δε κατά μεν το

τρίγωνον Ερμής, κατά δε τα όρια πάντες, κατά δε το ύψωμα ουδείς.

Τούτων ούτως εχόντων έπει τέσσαρές εισιν οι της οικοδεσποτείας

λόγοι οίκος, ύψωμα, τρίγωνον και όρια, ο έχων πλείονας τών τοιού

των λόγων αστήρ εν ζωδίω τινί, ουτος λέγεται κύριος είναι του τοιού

του ζωδίου, εάν δε δύο τινές τών αστέρων εκάτερος εν ζωδίω τινί ανά

δύο λόγους έχη, ο οίκον έχων το ζώδιον, εκείνος λέγεται κύριος οιον

εν Κριώ εστι μεν οίκος Άρεως, έχει δε και όρια εν αυτώ, ώσαύτως δε και

ο "Ηλιος έχει μεν ύψωμα εν αυτώ και τρίγωνον, αλλ' ο Αρης κυριώτε

ρος διά τον οίκόν εστιν εν δε τώ Ταύρω έχει οίκον ο της Αφροδίτης,

όριά τε και τρίγωνον, ή δε Σελήνη ύψωμα και τρίγωνον, κυριώτερος

ουν ο της Αφροδίτης διά το πλεονάζειν εν Διδύμοις ο Ερμής οίκον

όριά τε και τρίγωνον, ο δε Κρόνος μόνον τρίγωνον, κυριώτερος ουν ο

του <Ερμού> διά την τοιαύτην αιτίαν εν Καρκίνω έχει οίκον η Σελήνη

και τρίγωνον, ο δε Αρης τρίγωνον και όρια, κυριωτέρα ούν η Σελήνη

διά τον οίκον εν Λέοντι έχει ο "Ηλιος οίκον και τρίγωνον, ο δε Ζευς

όριά τε και τρίγωνον, αλλ' ο "Ηλιος κυριώτερος εν Παρθένω έχει ο

"Ερμής οίκον, ύψωμά τε και τρίγωνον, ο δε της Αφροδίτης όριά τε και

τρίγωνον, αλλ' ο Ερμής κυριώτερος εν Ζυγώ έχει οίκον ο της Αφρο

1 κοινούσι αλλήλους cod., corr. είπερ cod., corr. Κroll δηλ' cod. 24 επί cod.,

corr. 26 ούτως cod., cor. Κroll. 27 τινός cod., corr. Κroll. 28 έχει cod.

35 Ερμού supplevi.
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δίτης και όρια, ο δε Κρόνος ύψωμά τε και όρια, αλλ' ό της Αφροδίτης

κυριώτερος διά τον οίκον εν Σκορπίιμ έχει οικον ο Άρης, τρίγωνόν τε

και όρια, ή δε Αφροδίτη τρίγωνόν τε και όρια, ή δε Σελήνη τρίγωνον

μόνον, κυριώτερος ουν ο Αρης και διά τον οίκον, και διά το πλεονάζειν

τοις λόγοις εν Τοξότη έχει ο Ζευς οίκον, τρίγωνόν τε και όρια, ο δε

"Ηλιος μόνον τρίγωνον και οι λοιποί μόνα όρια, ώστε ο Ζευς κυριώτε

ρος εν Αιγόκερω έχει ο Κρόνος οίκον και όρια, η Σελήνη τρίγωνον, η

Αφροδίτη τρίγωνον και όρια, ο ουν Κρόνος κυριώτερος εν Υδροχόω

έχει ο Κρόνος οικον, τρίγωνόν τε και όρια, ο δε Ερμής τρίγωνόν τε και

όρια, και δήλον ώς ο Κρόνος κυριώτερος εν δε Ιχθύσι έχει οίκον ο

Ζεύς και όρια, ο Αρης και η Αφροδίτη τρίγωνόν τε και όρια και η

Σελήνη τρίγωνον, ο Ζευς ούν κυριώτερος. διά μέντοι το ευδιάκριτον

εκκείσθωσαν ούτως Λέοντος μόνου ο "Ηλιος, Καρκίνου μόνου Σελήνη,

Διδύμων και Παρθένου Ερμής, Ζυγού και Ταύρου Αφροδίτη, Κριού

και Σκορπίου "Αρης, <Τοξότου> και Ιχθύων Ζεύς, Υδροχόου και

Αιγόκερω <Κρόνος>. . [Α. Ο.]

2 Ααuarii signum pro Scorpii facile legitur, ut infra (51) Virginis pro Capricorni.

15 Τοξότου supplevi. 16 Κρόνος supplevi.

F. 43ν. λ'. Περί συναφής ήτοι κολλήσεως και απορροίας.

Συναφή ή και κόλλησις λεγομένη, έστίν, όταν δύο αστέρες ή και

πλείους εν ενί ζωδίω<ώσι και » συνάπτηται ο προηγούμενος τώ επομένω

σωματικώς ή και καθ' οιονδή ποτ' ουν σχήμα ή και μέλλων συνάψειν

το πλέον από μοιρών γ', μόνης της Σελήνης από ιγ' μοιρών αρχομένης

ποιείν την συναφήν. απόρροια δε όταν ήδη συνάψας σωματικώς ή και

κατά σχήμα ο αστήρ ετέριμ τινι μετά τρεις μοίρας αποστή πάλιν αυτού

προς τα επόμενα, της Σελήνης μόνης και ενταύθα μετα ιγ' μοίρας την

απόρροιαν ποιουμένης. [Α. Ο.]

1 Cf. Ηeph. Τheb., ib. c. 14. 2 ώσι και suppl. Κroll.

λα'. Περί εμπερισχέσεως τριχώς λεγόμενον.

Εμπερίσχεσις λέγεται όταν αστέρος όντος εν ζωδίω τινί τα εκατέρω

θεν αυτών β' ζώδια σχηματίζωνται τριγωνικώς τε και διαμετρικώς υπό

τινος τών κακοποιών οιον έστω η Σελήνη εν Παρθένω και ο Αρης εν

Κριώ, σχηματίζει ουν ενταύθα ο Αρης τα εκατέρωθεν της Παρθένου β'

ζώδια τον Λέοντα και τον Ζυγόν, τον μεν τριγωνικώς, τον δε διαμε

τρικώς. όταν ουν επί τινος γενέσεως εμπερισχεθή η Σελήνη ή ο ώρο

σκόπος υπό τινος τών κακοποιών, φαύλον το σχήμα και ολιγοχρονίους

ποιεί τους γεννωμένους. Άλλοι δε ούτως αποδεδώκασι την εμπερίσχε

1 Cf. Ηeph. Τheb., ib. c. 15. 3 σχηματίζονται cod. 9 γεννομένους cod.

0
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σιν λέγοντες εμπερίσχεσίς έστιν, όταν αστέρες κακοποιοί ένα μέσον

περιλάβωσι, μηδενός άλλου μεταξύ παρεμβάλλοντος την ακτίνα, και

αύτη δε ή εμπερίσχεσις χαλεπωτάτη εστίν.- Και άλλως εμπερίσχεσίς

εστιν, όταν μεταξύ τών πρό τής συναφής μοιρών ζ' ή τών μετά συνα

5 φήν, άλλος τις αστήρ βάλη ακτίνα, εκ διαφόρων, ώς είρηται, σχημά

των και εστι και η τοιαύτη εμπερίσχεσις χαλεπή υπό φθοροποιών

εγγινομένη, υπο δε αγαθοποιών ευεργετική. [Α. Ο.]

6 ήτοι αύτη cod., corr. Κroll.

F. 45. λε'. Περί δωδεκατημορίων τών ζωδίων.

Διεϊλον δε και έκαστον τών δωδεκατημορίων εις δωδεκατημόρια ιβ',

εκάστω δύο μοίρας διδόντες από γαρ της πρώτης μοίρας του ζωδίου

άχρι της μοίρας ής επέχει ο αστήρ όσαι μοιραί εισι, τας τοιαύτας λαμ

5 βάνοντες και ταύτας μερίζοντες ανά δύο, και εκάστην μερίδα διδόντες

τοις <εφεξής>, απ' αυτού του κατά την εποχήν ζωδίου αρχόμενοι, όπου

αν ο τών μερίδων εκπέση αριθμός, εκείνο το ζώδιόν φασιν είναι δωδε

κατημόριον τού κατά την εποχήν αστέρος. οίον έστω η Σελήνη εν

Καρκίνω μοίρα κ', αι κ' μοίραι μεριζόμs εν>αι παρά τας δύο ποιούσι

10 μερίδας η', δίς γαρ και ήμισάκις τα η' γίνονται κ' ταύτα τα η προσεκ

βάλλοντες απ' αυτού του Καρκίνου καταντώμεν εις τον Υδροχόον και

φαμεν κατά την ειρημένην εποχήν της Σελήνης το δωδεκατημόριον

αυτής κατά τον Υδροχόον είναι. [Α. Ο.]

1 Cf Ηeph. Τheb., ib. c. 18. 6 εφεξής add. Κroll, coll. Ptolem. 13, 30 (ed. 1535)

9 μερίζομαι cod. 10-11 προσεκβαλλοντει<sic> cod.

F. 212. Εκ τών του Ηφαιστίωνος αστρονομικών προοίμιον.

Τής ουρανίας διαθέσεως, τουτέστι του ζωδιακού κύκλου, ενώ οι

πλανώμενοι τάς εαυτών ποιούνται κινήσεις, κατά το εγχαραχθησόμενον

ενταυθοι σχήμα διακειμένης, πειράσομαι, καθόσον οιός τέ ειμι, και τάς

5 περί αυτήν ονομασίας τών ιβ' τόπων διά βραχέος εκθείναι, τούς τε προς

αλλήλους τών αστέρων σχηματισμούς και ποια αυτών αρρενικά και

ποια θηλυκά, ποιά τε πυρώδη και ποια ύδατώδη και ποια γεώδη και

ποια αερώδη, ποια δε ισημερινά και τροπικά και τα λοιπά πάντα όσα

συντελεί προς διάγνωσιν του όλου διαθέματος, ώς αν ευδιάγνωστα

10 και σαφή γένηται τα τοις παλαιoις ανδράσι περί τών αποτελουμένων

εν κόσμω ειρημένα, και πρώτόν γε περί διαθέματος, δ οι πολλοί θεμάτιον

όνομάζουσι, λέξομεν. [Α. Ο.]



EXCERPTA EX CODICE 11 (LAUR. 28, 33)

vel potius eae codice Angelicano 29*.

Palchi capitula, selecta.

De Palcho astrologo Aegyptio qui saec.W exeunte floruit (cf. c. vz-v0' λα'τz' ttm')

pauca verba in Rep. de l'Instr. publ. em Belg. 1897, p. 1 ss. facta sunt et supra (p. 84)

inter scriptores medio aevo prohibitos δ έpumveuthςTTd\Xog commemoratur. Plura

docebunt particulae eius operis quas hic proponimus. Fragmenta duo (λα' τm' cf.

pλ€') quae iam ante vulgata erant, hic repetimus, ut omnia ex hoc libro apoteles

matico usque adhuc edita uno in loco inveniantur.

F. 100v(=210V). iZ'. TTepi άπωλείας τράτματος κατὰ *Ep ααίστρατ ov**

eùpéïv tòv κλέπτοντα κοί τό άτολλύμevov koi Troú kéîtœi.

'ATrò τύν κέντρων σκότ€ί ούτως' ἐστω ό ύροσκότος τό άπο\\ύ

μevov, τὸ μeOoUpóvmuo. δ άπολέσας, τὸ δύvov δ κλέτττmς, τό ύτότeiov

Troῦ κ€ίται τό άπολλύμevov* δμοíuJς και ή Σe\ήvn òm\οί τοῦ κ€ίται τὸ

άπολ\ύμevov. Σe\ήvn üpo0koTtoÜora, δηλοί δτι ἐν μέσιμ κοῖ φαvepú

τόπιρ κ€ίται τὸ ἀπολλύμevov' ἐὰν δέ μeOoupoví, êv ueteύριμ τότιρ

×eῖται' ἐὰν δέ έστιν ἐν τύ ύτοτ€ίυ, ἐν κοίλιμ τότιρ ή φρέατι keìtoi •

Σe\ήvn év τφ δύvovTi, èv τότιρ ίδιάτοντι και άνακeXuJpmuévq) k€ίται.

Kpóvou üpoOkoTroùvTog, τὸ ἀπολλύμevov έοτσι ταλαιὸν ή άτ€λές ή

ËuTropóv. Ziìtei δέ και τήν φύσιν τού άστέρος* *Apmg üpooykoTrúv ή

έττίkevTpog uetά Σe\ήvng, Biq Tivi τέτove <τὸ> κλέμμα, κλ€ίδύν κλασθel

oJv ή κοιτύν ή σkeUopiujv h OyqypœríòuJv διαρρατ€ίσῦv. ö Zeύς μeoou

pqvùv καί μ€τά Σe\ήvmς, έ iepoÜ τότου τὸ κλέμμα τέτovev. 'Aqypoöttn'

μetά Σe\ήvmς έτίκ€ντρος, Yuvaikeio eíòn €ivai önλοί τά άπολλύμevo* ij

'Aqypoöitm ueooupavoῦσα, ἐ£ iepoῦ iepà òmλοί €ivσι τά άπολ\ύμevo •

“Epμῆς έττίκ€ντρος ή μ€τά Σe\ήvmg, άρτύρια ή ßiß\o<U>ς ή λογοθέσια

12 τὸ suppl. Kroll. 13 gq)ayiöujv cod. 17 ßiß\ος cod.

* Cf. Studi ital. etc., IV, p. 60 sqq.— Cum demonstratum sit ex codice Angelicamo

Palchi collectionem astrologicam Laurentiano codice servatam, inabsolute descrip

tam esse (Cumont, L'astrologue Palchos, p. 2), ex Palchi libro excerpta potius ad

fidem archetypi quam ad apographi edere constituimus.

* De Erasistrato cf. supra Masalae excerptum p. 82, l. 23.
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είναι λέγε τα απολλύμενα. "Ηλιος και Σελήνη ώρoσκoπούντες ή μεσου

ρανούντες, έμπροσθεν οφθαλμών, ή εν ανοικτώ τόπω ή φωτεινώ ή

ιερώ ή δημοσίω κείσθαι λέγε. Κρόνος μετά Ηλίου επίκεντρος, απε

λευθέρους λέγει τους κλέπτας ει δε και Ερμής συμπαρή τούτοις,

εις δούλος και εις ελεύθερος Ζεύς μετά Ηλίου ή μετά Σελήνης οικο

δεσπότης, *** έσται ο κλέπτων ο Άρης μετά Σελήνης ή μετά Ηλίου,

απελευθέρους ή δούλους λέγει τους κλέπτας και όξυθύμους και βιαίους

Αφροδίτη μετά Σελήνης εν ιδίοις οίκοις ή Διός, ελευθέρους λέγει Ερμής

μετά Ηλίου ή Σελήνης, παις ή έφηβος οι ε' αστέρες υπό δύσιν όντες

του Ηλίου, πρεσβυτέρους λέγουσι τους κλέπτας, και η Σελήνη γραϊδας,

ανατολικοί δε εώοι νεωτέρους, εσπέριοι μέσους. Σκέπτου δε και από

τών αστέρων και τών φάσεων αυτών ούτως ο Ερμής σημαίνει παϊδας,

Άρης νεανίσκους, Ζευς μεσήλικακς>, Κρόνος πρεσβυτέρους. Σελήνη

μετά Ηλίου εν τώ υπογείω, ανεύρετα σημαίνει τα απολλύμενα Σελήνη

και "Ηλιος εν τώ μεσουρανήματι, ευρετά ποιούσιν δι' αφωτίστου φά

σεως. ο δε τον κλέπτην σημαίνων, εάν εν ιδίω υψώματι τύχη, σημαίνει

μακρόν, ει δε εν ταπεινώματι, μικρόν ή κοντόν, κατά δε τας αποστάσεις

τών υψωμάτων και ταπεινωμάτων, τας ηλικίας. ει δε μετά ζ' της κλοπής

ήμέρας υπό κρύψιν του Ηλίου γένηται ό τον κλέπτην σημαίνων, μέγα

[και] πείσεται ο κλέπτης Άρει δε μαρτυρούντος του κλήρου της τύχης,

τραύμασι ή βασάνοις ή κινδύνοις εμπεσείται. τον κλήρον της τύχης εάν

μή επιβλέπη κακοποιός, λέγε κλέμμα μή γεγονέναι και ο "Ηλιος ει ίδη

τον κλήρον της τύχης, *** λέγε απολέσθαι. εάν Κρόνος ή <κατά> το

ζώδιον του υπογείου, εν σκοτεινώ τόπω ή εν βαθει εάν δε Άρης, έγγι

στα χαλκείου ή τέκτονος ή ψηφοποιού εάν δε Ερμής, έγγιστα διδα

σκάλου ή νομικείου ή τραπεζίτου ή λογοθεσίου εάν μήτε ο "Ηλιος μήτε

ή Σελήνη βλέπωσι τον ώροσκόπον, δυσεύρετον το κλαπέν η Σελήνη

εν τώ υπογείω, δυσχερής η εύρεσις. όταν θέληςς> γνώναι που το κλα

πέν κείται ή απενήνεκται, ίδε εν τώ αντιμεσουρανούντι ποίον ζώδιον

υπάρχη, και τίνος οίκος υπάρχη όσα γάρ εισιν ένυδρα ζώδια, δηλούσιν

εις φρέαρ ή κρήνην ή δεξαμενήν ή τούτοις παραπλήσια τα δέ τετρά

ποδα ζώα, υποστάσεις ύλας όρη, μάλιστα όπου τετράποδα αυλίζεται ή

νέμεται τα δε ανθρωποειδή, εις χείράς τινος απεληλυθέναι ή δεδόσθαι

εάν Ζεύς και Αφροδίτη ώσιν εκεί, εν τόπω καθαρίιμ ευπροσώπω κεί

μενον έσται εάν Κρόνος, εν σκοτεινώ βαθεί ή υψηλώ ακαθάρτω εάν

δε Άρης, εις τεκτονικήν ή χαλκευτικήν ή εις μαγειρείον εγγύς πυρός.

1 λέγει? at cf. 1. 3. 2 ανοικτώ (οι dubium) cod. φοτεινώ cod. 3 δημοσία cod.

4 συμμπαρους τούτους cod. 6 lac. sign. Κroll. 13 μεσήλικα cod. 18-19 ει δε μέτα

ζ της κλεπ' 66 cod., ει δε μετά ζ' της κλοπής ημέρας dubitanter scripsi. 20 και

seclusi, τι coni. Κroll. πείσεται scripsi, πήσεται cod. κλήρου scripsi, κλεπ' cod.

22 με γέγονεν cod., μή γεγονέναι dub. scripsi. 23 ου ή ante λέγε cod., lac. signavi,

ού οι λ. Κroll. κατά suppl. Κroll. 27 βλέπουσι cod. δυσεύρεται cod., -τον scripsi.

28 θέλη cod., corr. Κroll. 31 δεξαμένην cod. 33 δείοσθαι <sίc> cod., δεδόσθαι

corr. Κroll. Αn δείσθαι? 34 εστίν cod. ώσιν scripsi at cf. 8. 35 βαρείcod.



96 coDΙαΕs FLoRΕΝΤΙΝΙ

τ. χ\

Και οιος αν αστήρ, τοιούτον και τον υποδεξάμενον ερούμεν, εάν αστήρ
" χ/

εν τώ ιδίω οίκω, εν τώ υπογείψ μεσουρανήματι επίδη, έκ τινος τόπου

προς οικειακόν έσται ανηνεγμένον εάν αλλότριον οίκητήριον εις το

διάμετρον, προς εξωτικόν γείτονα απενηνέχθαι λέγε, εάν δε αστήρ εν τώ

ιδίω οίκω ών και έτερος μετ' αυτού γένηται, έριν και φιλονεικίαν περί

αυτούς έσεσθαι λέγε, του απολωλότος προς τον έχοντα και τον κλέ

ψαντα εάν "Ηλιος ή Σελήνη τούτους τους αστέρας επίδωσιν, επί<το>

μηνύεσθαι το πράγμα ελεύσεται, εάν εν τώ μεσουρανούντι ζωδίψ οι

αστέρες γένωνται εν τη ιδία οικία, τον κύριον του απολωλότος ερείς

αποβεβληκέναι, εν αλλοτρία, παρακαταθείναι τον αλλότριον. Σελήνην ου

μόνον προς τας κλοπας παρατηρείν δει, αλλά και προς πάν πράγμα

προστιθείσα γαρ τώ φωτί και τους αριθμούς αυξομένη, ή καινόν ή πολύ

τιμον το απολλύμενον ερείς , εάν δε τώ φωτί και τους αριθμοίς μειου

μένη, ου πολυτελές και κεχρειωμένον, ου καινόν, ο "Ηλιος και η Σελήνη

τον ώροσκόπον ορώντες, οίκοθεν τον κλέπτην σημαίνουσιν ει δε τών

β' φώτων το εν τον ώροσκόπον βλέπη, το δε έτερον ου βλέπη, έξωθεν

μέν είσοδος δέ εάν δε ο "Ηλιος και η Σελήνη μή θεωρώσι τον ώροσκό

πον, αλλότριος έσται ο κλέπτης, οι δε αστέρες τάς μορφάς και τας

ιδέας τών κλεπτών σημαίνουσιν πρώτος <?> ο εν τώ δυτικώ εάν δε

μηδεις εν αυτώ παρή, ο εν τώ θ' ει δε μή, ο εν τώ ιβ'. ζήτει πρός τινα

ποιείται η Σελήνη την συναφήν και προς αυτόν και την φάσιν αυτής

εύρήσεις αυτόν όμοιον ει δε μηδε τούτο ούτω συμφωνήση, βλέπε τίς

τών αστέρων προ ζ' ημερών της απωλείας από ζωδίου εις έτερον

ζώδιον μετήλθεν και προς την φύσιν και την φάσιν και την ιδέαν αυτού

τον κλέπτην αποκρίνου. τώ δε τον κλέπτην σημαίνοντι αστέρι ή τόπιμ

ει μαρτυρή αγαθοποιός, ελεύθερον σημαίνει, κακοποιός δέ, δούλον ή

δουλικήν υπόκρισιν ποιoύντα. Αφροδίτη λαχούσα τον του κλέψαντος

τόπον, θήλειαν σημαίνει την κλέψασαν, συγκριναι δε δεί και τας φάσεις

και τας ηλικίας ή γάρ έώα ανατολή σημαίνει παϊδας, ή δε ύπαυγος

σημαίνει <?> το γήρας στηριγμός πρώτος και ακρόνυχος, μεσήλικας,

στηριγμός δεύτερος και κρύψις, τα μετά την μέσην ηλικίαν. Συναρμόζων

ούν άπαντα κατά τας φάσεις ακριβώς εύρήσεις τας έξεις και τας ήλι

κίας οιον εάν Κρόνος τύχη εις τον τού κλέπτου τόπον είύος ανατολικός,

ούτε παϊδας ούτε γέροντας, αλλά μεσήλικας Ερμής έσπέριος ανατολικός

νέους, παϊδας Αφροδίτη εσπερία ανατολική, κόρας Ερμής υπό δύσιν

<του Ηλίου>, μέσους <άνδρας> Αφροδίτη υπό δύσιν του Ηλίου, μέσας

γυναίκας οι ανατολικοί δυτικοί, νέους σημαίνουσιν υπο δε κρύψιν

2 επίδους cod. 3 αλλοτρ. οικητήριον transposita esse not. Κroll. 7-8 επιμηνύ

σθαι cod. 10 ή cod., το scripsi. 14 κεχριαμον' cod., κεχρειωμένον Κroll. 15 οίκω

θεν cod. 16-17 verba corrupta. 19 άος cod., πρώτος scripsi. 26 μαρτυρεί cod.

27 απόκρισιν cod., corr. Κroll. 30 Ωσcod., σημαίνει dub, scripsi. 35 Ερμής

έσπέριος ανατολικός κόρας cod., Αφροδίτη εσπερία ανατολική κόρας restitui.

36 ane μέσους το " Ηλίου, postea άνδρας supplevi.

Η 0
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Ηλίου, πρεσβύτας ή πρεσβύτιδας λέγε τους κλέπτας ή κλεπτούσας. αι

μεν ουν απώλειαι γίνονται ώς επί το πλείον της Σελήνης ή του Ερμού

κακωθέντων επανούν οι κακοποιοί ανακτολικοί> τύχωσι μαρτυρούν

τες τη Σελήνη, οι δε αγαθοποιοί υπό δύσιν, ουχ εύρεσις έσται του

απoλλυμένου ώσπερ εάν μεν οι αγαθοποιοί και ο Ερμής ανατολικοί

τύχωσι μαρτυρούντες τη Σελήνη, οι δε κακοποιοί υπό δύσιν, εύρεσις

έσται τoυ απoλλυμένου χαίρουσι και μάλλον αμφότερα τα φώτα προς

εύρεσιν υπέργεια τυχόντα, ήπερ εν τώ υπογείω ημισφαιρίω τώ κάτω.

Κρόνου μαρτυρούντος τώ ώροσκόπιμ και τη Σελήνη, δόλω τινί και

κρυφή την κλοπήν γεγονέναι λέγε ο δε Ζεύς, δόξαντά τινα πίστιν και

ελευθερίαν έχοντα τούτο κεκρυφέναι λέγε, και διά της υπολήψεως της

ελευθερίας την κλοπήν εργάσασθαι ο δε Αρης, δι' ορυγής τοίχου

και αντίκλειδoς ή ανασπάσεως θύρας ή κλάσεως κλειδός ή βίας τινός

ή δε Αφροδίτη, πόρνης ένεκεν ή χάριν φιλίας γινομένης από γυναικός ,

ο δε Ερμής, πάντως από κακουργίας ή από κακοτροπίας ή κλοπή

γέγονε. Τον δε τόπον όθεν ήρμένον εστίν ίνα είπης, ποιήσεις ούτως

έστω σοι ο ώροσκόπος είσοδος, σημαίνει δε η Σελήνη τον τόπον όθεν

απόλωλεν, εάν oυν η Σελήνη ή εν τώ ώροσκόπω, το απολωλός έκειτο

προ οφθαλμών έτι τε μάλλον εάν ο "Ηλιος την Σελήνην επίδη, όθεν

ομόσε γένηται το μεσουράνημα, κρεμαστόν τον τόπον δηλοι εάν"Αρης

την Σελήνην επίδη, δ αν απόληται, εκ τόπου κεκλεισμένου απώλετο,

εάν η Σελήνη επί δύσιν φέρηται, εκ τόπου ανακεχωρηκότος απώλετο

εάν εν τώ υπογείω κέντρω, εκ κατωρυγμένου και υπογείου πάντως

τόπου ταπεινού εάν και δύνoυσα τον τόπον του κλέπτου επίδη, τον

κλέπτην μεμηνύσθαι λέγε. [Α. Ο.]

1 κλεπτου <?> cod., κλεπτούσας scripsi. 3 ανακακοποιοί cod. 8 υπέργαια cod.

12 όρύ cod. 13 αναπασρ' cod., corr. 21 απόληται corr. ex απώλετο. 25 μεμη

νάσθαι cod.

F. 102 (= 213V). ιη'. Τ ι μ α ι ο υ Πρ αξί δ ο υ περί δραπετών

και κλεπτών ".

Ο του Διός αστήρ εάν τε μετά Σελήνης, εάν τε εν τώ ώροσκόπω, εάν

τε εν τώ μεσουρανήματι γένηται, ο δεδραπετευκώς αργυρούμενα ή ενηρ

γυρωμένα σκεύη βεβάστακε, και όπου θέλη πορεύσεται εάν και μετά

Ηλίου υπάρχων, πολλώ πλείονα βεβάστακε εάν δε Αφροδίτη και "Ηλιος

τοις αυτοίς τόποις γένωνται, εικονίσματα αγίων και χρυσόν και άργυ

ρον και χαλκώματα βεβάστακεν εάν δε Ζεύς και Ερμής επιθεωρήσωσι,

4 αργυρώμενα cod. 6 Ηλίου scripsi, Ζ' cod. 7 γένηται cod. 8 χαλκωσται

cod., χαλκώματα scripsi.

" De hoc Τimaeo cf. supra p. 79, ν. 19, 80, ν. 15 et Κroll, Ρhilologus, 1898, p. 133,

qui Πραξιδίκου coniecit.

CΟΙD, FLΟR. 7
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ικανώς εμπεφορτισμένος απελεύσεται και συντόμως συλληφθήσε

ται επιθεωρούντων δε Ηλίου και Ερμού, εις γ' ή ια' ημέρας κρατηθήσε

ται, μηνυθεις υπό τών ιδόντων Κρόνου επί του μεσουρανήματος ή

του υπογείου κέντρου ή υπεργείου, επ' αυτοφώριμ παραδοθήσεται ο

κλέπτης ουτοι μέντοι και σώματι κεκακωμένω εν υποταγή πάντοτε

γεγονότες έσονται και υπό γυναικών μηνυθήσονται. εάν δε Αφροδίτη

κατ' ακτινοβολίαν ίδη την Σελήνην ή διά του μεσουρανήματος, ελευ

θέρα γυνή συγγνούσα την φυγήν μηνύσει εάν δε "Αρης τοις αυτοίς

τόποις τύχη, ταυτα ποιήσει α και ο Κρόνος, εκ περισσού ουλάς και

πληγάς και τραύματα λήψεται εις την όψιν και εις τα σκέλη. τετράποδα

δε ζώδια εάν ώρoσκοπήση ή μεσουρανήση, ή την Σελήνην σχή δίχα

τινός τών ε' αστέρων, εν όδώ ευρεθήσεται εάν δε επιθεωρήση, υπό

γείτονος ή τινος τών συνεστίων υπονενόθευται εάν δε Αφροδίτη ή

Ζευς ή "Ηλιος, συγγενής τις ή υιός ή πατήρ ή άδελφός συνέγνω και

ελευθέρωσεν εάν δε ή ο Ζευς ή εν Κριώ ή εν Ταύρω ή εν Διδύμοις ή

Καρκίνω ή Λέοντι ή Παρθένω ή Σκορπίω <ή> Ιχθύσι, ο φεύγων εν

ιεροις ευρεθήσεται τόποις, και μάλιστα εάν Αφροδίτη επιθεωρήση, εν

τοις ιεροις τόποις κρατηθέντες παραδοθήσονται Κρόνος μετά Σελήνης

εάν γένηται, εν τόπω καθύγρω αποληφθήσεται Κρόνος και Ζευς εάν

μετά Σελήνης γένωνται, εν καθύγριμ τόπω ευρεθήσεται Κρόνου μεσου

ρανούντος, εις φυλακήν και δεσμά παραδοθήσεται μετά ήμέρας κε' ή

ξγ' Ζευς επί του ώροσκόπου ή του μεσουρανήματος ή μετά της Σελή

νης εάν γένηται, άργυρον απoίσει μεθ' εαυτού ουκ ολίγον, και άλλον

τινά υπονοθεύσει και κρατηθήσεται εντός ήμερών πθ' ή ρο' και ο κύριος

αυτών δι' εκείνον ώφέλειάν τινα έξει. το αυτό ποιήσει και Αφροδίτη

το δε πλείον, λέγε αυτόν ασελγή, + βωμενοκoπoν, κατάλιχνον, άσωτον.

εάν δε Ερμής επίδη, κακότροπον, δόλιον, ενεδρευτόν λέγε τον δραπέ

την εάν δε μετά Σελήνης Ερμής επί του μεσουρανήματος γένηται,

μόνον αυτόν αποκεχωρηκέναι δηλοί Ερμής επί του ώροσκόπου ή του

μεσουρανήματος μετά Αφροδίτης εάν γένηται, ανήρ και γυνή ομόσε

πεφεύγασιν εάν δε μετά Κρόνου επί τον ώροσκόπον ή το μεσουράνημα

γένηται, δύο πεφεύγασιν Αφροδίτη, λέγε νεώτερον, από μ' έως ν', εάν

μετά "Αρεως επί του ώροσκόπου ή του μεσουρανήματος γένηται, ανήρ

ή γυνή [και] πεφεύγασιν. Κρόνος, Ερμής, Σελήνη επί του ώροσκόπου

ή του μεσουρανήματος εάν γένωνται, ευνούχον τον δραπέτην λέγε,

Άρης, Ερμής, "Ηλιος εν τώ μεσουρανήματι ή εν τώ ώροσκόπω εάν

γένωνται, ερμαφροδίτην τον δραπέτην λέγε. Κρόνος και "Αρης εάν επί

του ώροσκόπου γενεθώσιν, εις αλλότριον εξουσίαν ο φυγών εαυτόν

δώσει. "Ο τι δ' αν ή κεκλοφώς, από του ώροσκόπου γνώσει, επειδάν

1 εμπεφορτισμένου cod., -ος scripsi. 7 κατ'] και cod. 9 ταύτα cod. 16 post

Σκορπίω: ή inserui. 21 φυ" cod., φυλακήν scripsi. 23 απώσει cod, απoίσει scripsi.

25 ώφέλειαν] -ειεν cod. 26 ερωμενοκόπος coni.Wünsch; έρωμανή σκότιον? άξει

cod., corr. Κroll. 28 ενέδρευτον cod., corr. Κroll. 28 επί] από cod. 33 ή] ή cod.

38-39 εξ ουσ' ο φυγών εαυτόν δοσ' cod., εξουσίαν ο φυγών εαυτόν δώσει scripsi.
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τινες επώσι<ν> αυτώ αστέρες ή που το ίδιον η Σελήνη επιβάλλη δωδε

κατημόριον. Σελήνη εάν υπό γήν πέση, δυσχερώς ανευρεθήσεται, και

μάλλον εάν εν Διδύμοις ή ενΛέοντι ή Ζυγώ ή Ιχθύσιν Ζεύς εάν επιθεω

ρήση, ταχέως ευρεθήσεται εάν δε Κρόνος ή Αρης, το ζήν κινδυνεύσει

ή δ έξει μεθ' εαυτού απολέσει, και εάν επί του ώροσκόπου γένηται,

μηνυθεις ευρεθήσεται εάν δε επί του μεσουρανήματος, εν επιφανεί και

πολυοχλουμένω τόπω ευρεθήσεται εάν δε υπό γήν, δυσχερώς ευρεθή

σεται υπό μηνυτού όταν τι μέσον άρξηται της οδού οδεύειν, εν αρχή

της εξόδου κρατηθήσεται όταν τις <εις> το δυτικόν πορευόμενος, και

άμα εντόπιμ καθύγρω κρατηθήσεται όταν τις εις αρκτικόν πορευόμε

νος, δυσχερώς κρατηθήσεται. εάν τις τών αστέρων εν τώ ιδίω οίκω ή,

ή δε Σελήνη εν τροπικώ ζωδίω γένηται, φάσκεμή δεδραπευκέναι αυτόν

χρήματα εάν αποφέρηται ο δραπέτης και Αρης επιθεωρήση τον ώρο

σκόπον ή την Σελήνην, δαπανήσει εις άσωτον τα χρήματα εάν δε

Αφροδίτη μετά "Αρεως γένηται, εις ασελγείας και επιθυμίας γυναικών

και του ** χάριν πέφευγεν Ζεύς εάν επίδη τον ώροσκόπον, και υπό

Κρόνου θεωρηθή, ό τί ποτ' ουν εβάστασεν, απολέσει, αυτός μέντοι γε

σωθήσεται.

Ποιήσωμεν δε και τοιουτόντινα τής προγνώσεως τρόπον Σελήνην

ποιήσωμεν τον δραπέτην, το δε μεσουράνημα τον κύριον. εάν ούν εν

τή καταρχή της φυγής η Σελήνη φθίνη, και μή μακράν της πανσελήνου

τυγχάνη, ταχέως ο δραπέτης εις τον οίκον επανήξει και τον κύριον κατά

τινα αίρεσιν ή καθ' εαυτόν *** και ούτως αυτώ κρυβήσεται το αμάρ

τημα. εάν δε αύξη ή Σελήνη, ουκ έξω λήσει <ό> φυγών, και ταχέως εις

την εξουσίαν του κυρίου ελεύσεται εάν δύνη ο "Ηλιος και από Κρόνου

ή "Αρεως θλίβηται, ο κύριος θάττον τελευτήσει και ο δραπέτης αναχ

θήσεται. ομοίως κατανόει και το μεσουράνημα, και εάν οι κακοποιοί επ'

αυτώ τύχωσι, τώ κυρίω πλείονα ζημίαν και βλάβην ζητούντι επoίσου

σιν, ή ώφέλειάν τινα ευρίσκουσιν. [Α. Ο.]

6 ανεπφανή cod., corr. Κroll. 8 τι μέσον suspect. 9 εις inserui. 14 ασωτίαν

coni. Κroll. Sc. εις γυναίκα άσωτον cf. e. g. Αristaen. ep. ΙΙ, 12 την άσωτον ύπαι

νίττομαι * ΙWünsch]. 16 lacunam sign. 17 αυτόν cod. 23 post εαυτόν lacunam

signavi. 24 o inserui. 26 θλιβεϊται cod.

F. 103 (215'). ιθ'. Περί καταρχών Σ ε ρ α π ί ω ν ο ς.

Επί πασών τών καταρχών τών ήδη αρχήν έσχηκότων και την αρχήν

μελλόντων λαβείν, δεήσει πρώτον συνοράν τον πολεύοντα και διέποντα,

και τον της ώρας της καταρχής κύριον εν όποίοις τόποις τετεύχασι,

επαν γάρ τύχωσιν επί τών κέντρων της καταρχής, εφ' ώ επέβαλε τώ

πράγματι ή επιβάλλονται, διά τάχους ανυσθήσεται ει δε επί τών ανα

5 επεβάλετο cod., corr. Κroll. 6 1. επιβάλλεται?
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φορών τύχωσιν, ανυσθήσεται μέν, βραδέως δέ. επί δε τών αποκλιμά

των αυτών όντων, ούκ εισιν ανύσιμα. εάν δε αμφήριστοι ευρεθώσι,

προς την επιρροπωτέραν σχέσιν το πράγμα αποβήσεται. επάνουν οι

αγαθοποιοί και η Σελήνη και ο Ερμής μαρτυρήσωσιν αυτοίς, τουτέστι

τώ πολεύοντι και διέποντι και τώ κυρίω της ώρας, επί συμφόρου απο

βήσεται το πράγμα επαν δε οι κακοποιοί και η Σελήνη και ο Ερμής μαρ

τυρήσωσιν, ασύμφορος και η καταρχή εάν δε αμφότερ(οι) *** προς

τους επιρροπωτέρους ή καταρχή. γνωσθήσεται λοιπόν ει παράμονοι

έσονται αι καταρχαι ούτω παρατηρείν δεήσει τον ώροσκόπον και την

Σελήνην εν oπoίoις εισί ζωδίοις, και τας φύσεις αυτών και τάς τοπο

θεσίας, έτι δε και τάς συναφάς και απορροίας της Σελήνης και ει

στηρικτικοί εισι πρός ους φέρεται, έτι τε και τους συνδέσμους αυτών,

και ούτω γνώσει την τής καταρχής ποιότητα εν μεν γαρ τοις τροπικοίς

ή Σελήνη τυχούσα ή και ο ώροσκόπος ταχέως μεταβολήν της καταρ

χής ποιήσουσιν, εάνπερ μή υπό σύνδεσμον τύχη είναι την Σελήνην εν

δε τοίς δισώμoις τυχόντων αυτών, χρόνον μεν ποιήσει, ου διά παντός

δε μένει εάν δε εν τοις στερεοις, παραμόνιμος ή καταρχή ώσπερ πάλιν

υπό σύνδεσμον ούσης της Σελήνης, παραμόνιμος ή καταρχή, έτι δε

πλέον ει και εν στερεώ τύχη ζωδίψ. συμπαραλαμβάνειν δε δει και τας

επιμαρτυρίας ή και συναφάς ή και απορροίας επαν γαρ προς στη- 20

ρικτον αστέρα η Σελήνη φέρηται, βραδυτήτα παρέχει. εν δε ταις μετα

τροπήν εχούσαις καταρχαϊς, εν ταις τετραγώνοις ή διαμέτροις ή συνό

δοις ή μετατροπή γενήσεται. [F. C.]

5

0

5

6 δε] γαρ cod. Ρost αμφότεροι lacunam signavi. 14 ει και cod., corr. Κroll.

μεταβαλών cod. 19 πλέως cod. 20-21 στηρικτικόν corr. Κroll.

F. 105 (221). λα'. Καταρχή ότε εισήλθε Θεόδωρος ο

Αυγουστάλιος εν Αλεξανδρεία ".

Ουτος καλώς άρξας και ευθηνίαν ποιήσας και άκλoπoς ών και

φιλαλήθης και μαρτυρηθείς υπό της πόλεως τάχει διεδέχθη μεθ'

ύβρεως και ζημίας ώς κλέψας έτους Διοκλητιανού σβ', μηνί Φαμενώθ 5

κε, ημέρα Σελήνης, ώρα α', "Ηλιος Ιχθύων κατ', Σελήνη Αιγοκέρωτος

κζ', Κρόνος Τοξότου ια, Ζεύς Λέοντος κζ', "Αρης Κριού κε', Αφροδίτη

"Ιχθύων ιβ', Ερμής Ιχθύων κγ', ώροσκόπος Κριού κατ', μεσουράνημα

Αιγοκέρωτος ι', αναβιβάζων Τοξότου λβ', καταβιβάζων Παρθένου κ',

τύχη Υδροχόου κζ'. όρα τον Άρεα ώρονομούντα και ιδιοθρονούντα και 10

υπό Διός και Κρόνου τριγωνιζόμενον και την Αφροδίτην και τον κλή

ρον της τύχης αγαθοδαιμονούντας και την Σελήνην μεσουρανούσαν

6 κε'] lege κGΤ, i. e. d. 23 Μartii a. 487 p, C. n.

" Τheodorus praefectus augustalis Αegypti qui a. 487, p. C. Αlexandriam introiit

alioquin ignotus esse videtur (cf. Reυ. instr. publ., 1. c., p. 9).
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40

40

και τον Δία και την Αφροδίτην τους κυρίους της πόλεως επαναφερο

μένους τώ ώροσκόπω, και εύρήσει τα πρώτα της αρχής καλά και

εύχρηστα και παντός επαίνου άξια. αλλά πάλιν ζητήσας τον οικοδεσπό

την τής τύχης και της Σελήνης, ευρήσει τον Κρόνον αποκεκλικότα και

εν πάθει τών εκλειπτικών εκπεπτωκότα δς εποίησε την καθαίρεσιν μεθ'

ύβρεως, το δε τάχιον αυτόν διαδεχθήναι παρεσκεύασαν ο Άρης και <ό>

ώροσκόπος και η Σελήνη εν τροπικώ ζωδίω και ολιγαναφόροις τετυ

χηκότες. το δε και ζημιωθήναι αυτόν παρεσκεύασε πρώτον ο τού κλή

ρου κύριος της τύχης αποκεκλικώς και "Αρης τής πόλεως εποίησεν ο

Ζευς και η Αφροδίτη της πόλεως επαναφερόμενοι τώ ώροσκόπιμ

αυτώ. ήν δε μονότονος και υβριστης διά τήν φύσιν "Αρεως του παρ'

αίρεσιν ώρoσκoπoύντος. (F. C.]

6 o suppl. 7 ολίγο αναφόροις cod., corr. Κroll. 9-11 verba corrupta. Pro

"Αρης coni. άρχειν Κroll.

F. 107 (226'). λη'. Περί δρασμών Σ ε ρ α π ί ω ν ο ς.

Επαν της Σελήνης ή και του ώροσκόπου εν τροπικoις ζωδίοις ή και

εν δισώμoις τυχόντων και υπό κακοποιών μαρτυρηθέντων αποδράσωσι,

ταχέως ευρεθήσονται εάν δε εν τοις στερεοις ή υπό σύνδεσμον, βρα

δέως ευρίσκονται, έσθ' ότε θανατoύνται εάν δε υπό αγαθοποιών μαρτυ

ρηθώσιν, ουχ ευρεθήσονται, μάλιστα εν τοις στερεοις ή υπό σύνδεσμον

ει αποδράσωσι. και επί πασών τών γινομένων καταρχών χρήσαι τη

Σελήνη, και τώ πολεύοντι και διέποντι, και τη ώρα και τώ κυρίω της

ώρας καθά τα περί καταρχών σοι εν αρχή τών τρόπων διέγραψα, και

ευσύνοπτος έσται σοι ή καταρχή. [F. C.]

5 εσθ' ότε] ή ότι cod. 10 καθά ... διέγραψα, cf. supra ιθ' ν. 1 ss. 9 τρόπων

suspectum.

Ιbid. λθ'. Το υ α υ τ ο υ περί συνοχών ή κατακλίσεων.

Την Σελήνην και τον ώροσκόπον και τον Ερμήν παρατηρείν δεήσει

υπό τίνων μαρτυρούνται, από τίνος τε η Σελήνη απέρρευσεν. ή γαρ

άπόρροια περί του ήδη γενομένου σημαίνει, ή δε συναφή περί απολύ

σεως ή ολοκληρώσεως πάντως δε εύρήσει επί τών συνοχών ή κατα

κλίσεων από κακώσεως της Σελήνης ή και του ώροσκόπου ή και του

Ερμού γινόμενον το τοιούτον διαφορά δε κακώσεώς έστι και γαρ

ν. 2 sqq. In margine eadem manu sed rubro liquore : Εάν κατά την ώραν της

κατακλίσεως περισχεθή η Σελήνη και ο ώροσκόπος υπό κακοποιών, μηδενός τών

αγαθοποιών λόγον έχοντος προς την Σελήνην και τον ώροσκόπον, θανατώδές

έστι το σήμα. ανίατα δε ποιούσιν οι κακοποιοί μόνον την επικράτειαν τών σχημά

των λαβόντες. 3 τε] δε cod., corr. Κroll. 5 ολοκλήρωσις pro ολοκληρία dictum

est ad similitudinem verbi κλήρωσις.
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επί μαρτύρων την διαφοράν ή επιτρίβει ή ήμεροι εάν επιρροπωτέρα

φανή ή τών αγαθοποιών μαρτυρία, ή και η Σελήνη εν τοις τριταίοις

συνάψη αγαθοποιώ αστέρι, ακίνδυνος έσται η συνοχή ήτοι η νόσος

εάν δε ή τών κακοποιών μαρτυρία επιρροπωτέρα τύχη είναι, απολείται

ο εν τη συνοχή ήτοι ο νοσών. ή δε ποιότης της συνοχής ή της νόσου

ήτοι η φθορά γνωσθήσεται εκ της φύσεως του ζωδίου όπου η Σελήνη

εστί και αφ' ου απορρεύσει αστέρος ή της συναφής. εάν μεν γαρ

εν τροπικούς ζωδίοις ή η Σελήνη, ταχέως το συμβεβηκός επί πέρας

ήξει εάν δε εν δισώμoις, μέσως αποβήσεται εάν δε εν τοις στερεοις ή

συνδέσμοις, βραδυτητα δηλοί. το δ' αυτό καν από στηρίζοντος αστέρος

απορρεύει επάν δε επί συνδέσμου ούσης της Σελήνης κακωθή ο

σύνδεσμος, σφαλερώτερος έσται ο κίνδυνος. συμπαραλαμβάνειν δε δει

και τον πολεύοντα και διέποντα, και τον κύριον της ώρας καθά εν τή

καταρχή περί τούτου σοι διέγραψα. [F. C.]

1 vix sanum. 3 ήτοι in cod. dubium. 6 γνωθήσεται cod. 7 εάν δε και cod.

8 ή] ήν cod. 11 1. απορρένει cod., corr. Κroll. De απορραίνει vix cogitari potest.

κακοθή cod. 12-13 καθά ... διέργαψα, cf. cap. ιθ' v. 1 ss.

F. 112ν (235ν). νζ. Καταρχή πλοίου.

Εξήλθέ τις από Καισαρείας έτους Διοκλητιανού ραα'ου, μηνί οκτω

βρίω α'η, ημέρα πέμπτη. "Ηλιος Ζυγού..., Σελήνη Σκορπίου κζ', λσ',

Κρόνος Καρκίνου κίζ, Ζεύς Παρθένου ιστ' λ', "Αρης Διδύμων ιζ λ',

Αφροδίτη Λέοντος κΥ' λ', Ερμής Ζυγού κε' λ', ώροσκόπος Τοξότου σ',

μεσουράνημα Παρθένου κβ', αναβιβάζων Καρκίνου ιβ' λ.- Διά το την

Σελήνην τετυχηκέναι εν ορίοις Κρόνου και κακοδαιμονείν και ολιγοδρο

μεϊν χειμώνα και βραδυτήτα εποίησε τον τοιούτον <έχειν> εις τον

πλούν, το δε διάμετρον "Αρεως προς Ερμήν εποίησε παθείν τους

αυχένας του πλοίου και μάχας και συμβολάς εν τώ πλοίω γενέσθαι.

αλλά... την καταρχήν ουκ ήδίκησε διά τον κύριον του ώροσκόπου ή

δε Αφροδίτη εν χερσαίω ζωδίω ευρεθείσα και υπό Κρόνου και Αρεως

θεωρουμένη, ... παραβαλών δε εν γή παρά γυναικός εφιλήθη διά το

τα τετράγωνα τών χερσαίων <υπ'> αγαθών θεωρείσθάι , το δε δίσωμον

του ώροσκόπου και Διός εποίησεν αυτόν εις έτερον πλοιον ανελθείν από

Αβύδου και ότε ήλθε Σελήνη εν Ζυγώ διαμετρούσα τον κατά πήξιν

Αρεα, Αρεως εν Ταύρω διαμετρούντος την κατά πήξιν Σελήνην, και

ή διέξοδος από ομοζώνων, ιδού και η είσοδος εις όμοζώνους έληξεν.

[F. C.]

2 Καισαρείας] Ιntellege Caesaream Palaestinae. ραα' = 475 p. C. n, Compen

dium mensis nominis dubium : ο(κ)τ(ω)βρ(ί)ω esse videtur. 3 Post Ζυγού nume

rus omissus est in lacuna. 7 ορίαις cod. 8 έχειν supplevi. 11 post αλλά lac. ιν

litt. 13 post θεωρουμένη lac. circ. vι litt. υπ' suppl. Κroll. 17 ομοζώνας cod.,

corr. Κroll.
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Ibid. νη'. Ερώτησις καταρχής περί φόβου πλοίου εν Αθήναις.

Έτους Διοκλητιανού ρτου, μηνί Επιφί κβ', ώρα ημέρας πρώτη,

"Ηλιος Καρκίνου κα, Σελήνη Διδύμων κα, Κρόνος Λέοντος ιζ, Ερμής

Καρκίνου τ', *** αναβιβάζων Διδύμων ** προ πάντως ζητήσας τον

5 κλήρον της τύχης, εύρον εν τώ ιβ' εν καθύγρω ζωδίω και τούτο το

σχήμα εύρήσεις κείμενον εν τώ ζ' κεφαλαίω τών καταρχών ότι εάν ο

κλήρος της τύχης ευρεθή εν τώ ιβ', δηλοί την ερώτησιν φόβον και

κίνδυνον και σίνος έχειν, και αφαίρεσιν πραγμάτων και κλοπήν και

ζημίαν από εχθρών και δίκης και δούλου και ξένου και τετραπό

10 δων ευρέθη γάρ ή ερώτησις, διά το κάθυγρον του ζωδίου, περί

πλοίου, διά δε τον ιβ' τόπον, περί φόβου και κινδύνου και ζημίας και

ξενιτείας και δούλου και τετραπόδων, αλλά δή και οι κύριοι της ώρας

και της Σελήνης αποκεκλικότες, εσήμαναν την ερώτησιν περί ξένων.

ειπον δε αυτούς και κίνδυνον υπομεμενηκέναι και αποβολήν και ζημίαν,

15 διά τό ώροσκοπείν "Αρεα και Κρόνον πάλιν δε..... και διά την τής

Αφροδίτης παρουσίαν και την Σελήνην συνάπτειν πρός Δία και

εμπεπτωκότας πείρα, δεδωκότας είναι ιε' *** εσώθησαν είπον δε

αυτούς φέρειν τετράποδα, διά τον κλήρον της τύχης, καθά προείρη

ται, και διά τον Λέοντα ώρονομούνται οι δε καμήλους ήνεγκαν. ζητή

20 σας δε και το κεφάλαιον Δωροθέου, τί το απολλύ μενον, από μεν

του είναι εν Διδύμοις την Σελήνην, είπον φέρειν αυτούς τινα πολύ

χρωμα και όσα προς τέρψιν και ευωχίανήκει οι δε ήνεγκαν κορτίνας και

φραντάλια και ακουβητάλια. προσεσχηκώς δε ότι και όρια Άρεως **,

είπον ότι φέρουσίν τινα σκεύη από άκμονος και σφύρας τετυμμένα,

25 οι δε ήνεγκαν όργομουκία (Ρ) αργυρά βαστέρνια. είπον δε ότι και της

Σελήνης ούσης εν Τοξότη (ή] ή Ιχθύσι φέρεται το πλοίον, τηρήσας τα

διάμετρα και το τετράγωνον της Σελήνης, ίνα και ο "Ηλιος γένηται

επί τον ίδιον οίκον του ώροσκόπου οι δε, της Σελήνης ελθούσης εν

Τοξότη, εληλύθασιν, εάν ούν τις μεταχειρίζηται τα κεφάλαια τών

30 αρχαίων, ευρίσκει αφορμάς ευλόγους ουκ ολίγας. [Α. Ο.]

Plagulam cum codice denuo contulit F. Βoll. 3 = 17 Jul. 475, p. C. n. 4 lac.

sign. Βoll. 11-12 ζημιαν και ξενητειαν cod. 13 post δε unius fere lineae spatium

vacuum. 16 παρούσαν cod. 17 lacun. sign. Wünsch. 20 απoλλόμενον cod.

23 ακούβητα λινά cod. Intellege cortinas, frontalia (2) ασcubitalia. lacun. sign.

25 οργoμoυκι' cod., άργυρον και coni. 26 ή dittogr. seclusi. 30 αφόρμας cod.

Ibid. νθ'. "Αλλη ερώτησις εν Σμύρνη περί φόβου πλοίου ,

προσεδοκάτο γαρ προ πολλού έληλυθέναι από Αλεξαν

δρείας και ουκ εληλύ θει.

Έτους Διοκλητιανού ρατε, μηνί Επιφί κ', ώρα ημέρας γ', ημέρα Κρό

5 νου, "Ηλιος Καρκίνου ιθ', Σελήνη Σκορπίου ιΤ', Κρόνος Παρθένου ιτ",

4= 15 Ιul. 480 p. C. n.
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"Αρης Παρθένου ιη', Ζεύς Υδροχόου η', Αφροδίτη Διδύμων σ', Ερμής

Λέοντος ** δυ(τικός) αφαι(ρετικός), ώροσκόπος Παρθένου β', μεσου

ράνημα Ταύρου κατ', αναβιβάζων Κριού ια', κλήρος τύχης Τοξότου κθ'

λαβών <τόν> πολεύοντα και διέποντα -ήν Κρόνος και Αρης - και

πάλιν έωρακώς Κρόνον και "Αρεα ώροσκοπούντας, την δε Σελήνην πρός

Κρόνον φερομένην, μετά δε είπον μεγάλω μεν χειμώνι περιπεπτωκένα

το πλοίον σώζεσθαι δε αυτό, διά τό την Αφροδίτην και την Σελήνην

οράσθαι υπό του Διός, και την έβδομαίαν αυτών προς Δία φέρεσθαι,

και το δωδεκατημόριον αυτών προς Δία ότι δε ή ερώτησις της καταρ

χής περί πλοίου αφανής ετύγχανεν, όρα τον κλήρον της τύχης εν Τοξότη,

ένθα παρανατέλλει η Αργώ, αλλά δή και τον κύριον αυτού εν καθύγριμ

ζωδίιμ. έωρακώς δε τόν ώροσκόπον εν δισώμιμ και τον κύριον του ώρο

σκόπου αφαιρετικόν, και την κυρίαν του μεσουρανήματος την Αφροδίτην

εν δισώμω και τον κύριον της τύχης εν δισώμω και τον υποδεξάμενον

τον κύριον του κλήρου της τύχης εν δισώμιμ και τον οικοδεσπότην τής

Σελήνης εν δισώμιμ, είπον ότι ουτοι απο πλοίου εις πλοίον μεταβήσον

ται. διά δε το την Αφροδίτην πτερωτόν είναι κατά τον Τοξότην, είπον

ότι πτερωτά τινα φέρoυσι μεθ' εαυτών και διά τό είναι την Σελήνην

οίκω "Αρεως και ορίοις Ερμού, είπον ότι και βιβλία τινά ή χάρτας μεθ'

εαυτών εικός αυτους ενεγκεϊν, και τινα σκεύη χαλκά διά τον Σκορπίον.

έωρακώς δε ότι τη Σελήνη παρανατέλλει ο Ασκληπιός, είπον ότι και

ιατρικά σκεύη φέρoυσι μεθ' εαυτών, πότε δε οφείλει ελθείν, είπον ότι

της Σελήνης ούσης εν Υδροχόω. ήλθον και ερωτηθέντες είπον την

βραδυτητα εν τώ πελάγω + ίσμεν μεγάλου γενομένου χειμώνος και δια

χωρισθείσης της θαλάσσης ο αυχήν εις πέτραν έκρουσε και έκλάσθη,

και μεγάλως εχειμάσθησαν εισελθόντες δε εις όρμον, μεταβαλόντες τον

γόμον εις έτερον πλοίον, ότου ήλθον φέροντες μεθ' εαυτών, στρουθία

δήτα πτερωτά και χάρτην λιτόν διά το τον Ερμήν αφαιρετικόν είναι και

σκεύη μαγειρικά διά τον Σκόρπιον και φαρμακοθήκην πεπληρωμένην

διά τον Ασκληπιόν και την Υγείαν. [F. C.]

2 Ρost Λέοντος lacunam signavi. 4 τον supplevi. 9-10 τη καταρχή cod. αφα

νούς coni. Κroll. 11 κύριον] sc. Ιovem. 12 κύριον] sc. Μercurium. 17 την

Αφροδίτην, lege τον κλήρον της τύχης ? πτερωτόν non intellego, sed vv.18 et 28

id tuentur. 23 ήλθον... είπον sc. nautae. 24 ίσμεν corruptum. 26 όρμον corr. :

οδόν cod. 27 γόμον in apographo dubium est. ότου] άττα coni. Κroll.

F. 113 (236'). ξ'. Δ η μ η τ ρ ί ο υ" περί δραπετευόντων.

"Ο ώροσκόπος εστιν ο δραπετεύων και ο χρόνος τής ευρέσεως

αυτού, το μεσουράνημα ή αιτία της φυγής, το δύνoν το αποτέλεσμα

του δραπετεύσαντος, το υπόγειον εις ποίον κλίμα υπάγει και πού μέλ

λει μένειν. εάν ούν Κριού ώρoσκoπoύντος δραπετεύση τις, ευρεθήσε

" Demetrius alioguin ignotus esse videtur,

5

4 ()

30

5
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ται εν τάχει εάν δε Ταύρου, εντός ενιαυτού εάν δε εν Διδύμοις, ιβ'

ημέρας ποιήσει εάν δε εν Καρκίνω, εντός ημερών ξ' εάν δε εν Λέοντι,

ουδέποτε ελεύσεται εάν δε Παρθένω, αφίσταται ημέρας ξ' εάν

δε Ζυγώ, αυτόματος ελεύσεται εάν δε Σκορπίω, μένει επί έτη β',

εάν δε Τοξότη, μένει επί έτη γ' εάν δε Αιγόκερω, εν μεν ταις

αρχαις του ζωδίου, ταχέως ευρεθήσεται, εν δε ταις εσχάταις,

μένει μήνας σ' εάν δε εν Υδροχόω, μένει μήνας ιε' εάν δε τοις

"Ιχθύσι, μένει μήνας ζ'. Παρατηρού δε τους αστέρας εν ώροσκόπιμ

εάν Κρόνος ώρoσκοπή, το ήμισυ του χρόνου ερείς εάν δε"Αρης, το

τρίτον μέρος εάν δε Ζεύς, διπλούν τον χρόνον εάν δε Αφροδίτη, πολύν

τον χρόνον εάν δε Ερμής, φυγήν τελείαν δίδωσιν, εάν δε Κριός μεσου

ρανήση, άτερ αιτίας εδραπέτευσεν, εάν δε Ταύρος, διά αμαρτίαν εάν

δε Δίδυμοι, τη ψυχή διστάζων εάν δε Καρκίνος, δι' απωλείας τινός

δεσποτικού [αυτού] πράγματος, απολεσθέντος παρ' αυτού εάν δε Λέων,

δι' άλλου ανεπείσθη εαν Παρθένος, διά λόγου ή πράγματος εάν Ζυγός,

διά φόβου και φρουράς έαν Σκορπίος, δι' όνειδος ή δι' αισχύνης εάν

Τοξότης, διά πόρνης επιθυμίαν εάν Αιγόκερως, διά βασάνου και

φόβου εάν Υδροχόος, διά μέθης εάν Ιχθύες, διά γυναικών. Παρατη

ρου δε και τους αστέρας <εν μεσουρανήματι> εάν Κρόνος μεσουρα

νήση, διά αμαρτήματα εάν Άρης, διά πληγήν και όνειδος εάν Ζεύς,

άτερ αιτίας έφυγεν. εάν δε Αφροδίτη, διά κατηγορίαν και διαβολήν τών

εν τη οικία ***. το <δε> δύνoν αποτέλεσμά εστιν εάν oυν Κριός δύνη

συν "Αρει, αποδώσει δίκην, αλλά συγχωρηθήσεται και πάλιν δραπετεύ

σει, εάν δε Ταύρος δύνη, δεθήσεται εάν δε Δίδυμοι, πραθήσεται εάν

δε Καρκίνος, διά παρακλήσεως απολυθήσεται και ουκέτι δραπετεύσει,

εάν δε Λέων, προς κακών ανθρώπων ή θηρίων κινδυνεύσει εάν δε

Παρθένος, αυτός δι' εαυτού κινδυνεύσει (2) εάν δε Ζυγός, συνεχώς

δραπετεύων εις πύρ περιπεσείται εάν δε Σκορπίος, εαυτόν επιβουλεύ

σει, και αυτόχειρ εαυτού έσται εάν δε Τοξότης, χρήσιμος ζήσεται εάν

δε Αιγόκερως, πεσών πληγήσεται εάν δε Υδροχόος, χρήσιμος ζήσε

ται, εάν δε Ιχθύες, διά γυναικήν αποκατασταθήσεται. παρατηρού δε

και τους αστέρας εν τώ δυτικώ ζωδίω εάν Κρόνος δύνη, ουδέν απη

νέγκατο εάν "Αρης, <πρός> θάνατον εξήλθε μετά σιδήρου εάν δε

Ζεύς ή Αφροδίτη, χρυσόν ή άργυρον ή ιματισμόν έβάστασεν εάν

Ερμής, χαλκόν είλκε. το υπόγειον εις ποιον κλίμα ήκε και πού μέλλη

μένειν εάν Κριός υπόγειος γένηται, ου μακράν υπάγει, αλλ' εν τοις

1 εν τέχει cod., corr. Κroll. 10 τρίτον scripsi, γαρ cod. ex γ', ut vid., prave

intellectum 12 άπερ cod. 14 αυτ' cod., αύτου scripsi et uncis secl., " forte delen

dum η Κroll. 17 πόλεως cod, πόρνης coni. Κroll., 19 εν μεσουρανήματι sup

plevi. 21 άτερ cod. 22lacunam signavi; deest de Ηermete mentio. δε supplevi.

αποτέλεσμενα cod., αποτέλεσμα scripsi. 27 αυτε δι' εαυτ' ερωτησ’ cod., αυτός

δι' εαυτου κινδυνεύσει scripsi. 32-33 απηνεγκατoς <sic> cod. προς add. Κroll.

35 το υπόγειον subaudi δηλοί.
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αγροις κρυβήσεται εάν Ταύρος, εν τη πόλει έστιν εγγύς μαγείρου ή

έτοιμοπώλου εάν δε Δίδυμοι, ου μακράν, αλλ' εγγύς τών τόπων εάν

δε Καρκίνος, εν αυτή <τή> πόλει διατρίψει και άλλος αυτόν άξει εάν δε

Λέων, εις ερήμους εστί τόπους εάν Παρθένος, ου μακράν εάν Ζυγός,

εν τοις αυτοίς ορίοις εάν Σκορπίος, εκτός της πόλεως έν ιεροις ου

μακράν εάν Τοξότης, διά πελάγους απελεύσεται εάν Αιγόκερως, εις

τόπους ανακεχωρηκότας ιερούς προς δύσιν έαν Υδροχόος, παρά ποτα

μούς ου μακράν εάν Ιχθύες, παρ' αιγιαλοίς παραθαλασσίοις. Παρα

τηρού δε και τους αστέρας <εν τώ υπογείω» εάν Κρόνος υπόγειος

γένηται, δεσμά εις εργάτας εμπίπτουσιν εάν Άρης, έν όρει σφαγιάζον

ται εάν Ζεύς ή Αφροδίτη, ελευθέρους αυτούς λέγουσιν εάν Ερμής,

πλάγιοι ρέμβονται εάν Σελήνη ώρoσκοπήση, διά κατηγοριών ευρεθή

σεται εάν δε μεσουρανήση, εν όχλοις ή εν δημοσίοις τόποις εάν ούν

πρός δύσιν, εν καθύγροις τόποις εάν δε υπόγειος, δυσκόλως ευρεθή

ΟΕΤΟΙ1. [Α. Ο.]

1 ταϊς αγραϊς cod., τοις αγροις corr. μαγείου cod., corr. 3 τη omis. cod.

4 άττας <sic> cod., τόπους ex sqq. scripsi, απάρας coni. Κroll. 5 ποτ' cod.,

πόλεως scripsi. 8 αιγιάλoις παραθαλκεσίαν cod., αιγιαλοίς παραθαλασσίοις

scripsi. In και παρά θάλασσαν in archetypo corr. erat [Wünsch]. 9 εν τώ ύπογείω

supplevi. 10 δέσμοις ή εργαστηρίοις coni Κroll. 11 υπόγειον cod., ειoς scripsi.

F. 125 (262ν). πζ'. Καταρχή αναγκαία εις ήν απέτυχον πλανη

θείς, και μετά ταύτα ευρηκώς την αιτίαν, εθαύμασα την

ενέργειαν περί γραμμάτων ενεχθέντων.

Ετους Διοκλητιανού σδ', μηνί Θώθιζ, ημέρα Κρόνου, ώρα α', ήνέχ

θησαν γράμματά τινι λυπηρά έχοντα πάντα παρά πρόθεσιν του δεξα

μένου. ευρέθη δε η καταρχή ούτως Θ Πp μοί(ρα) ι', ( = δ', b - ε'

νς, Ζ' = ζ' νε, Ο' Χ. η', Φ 82 η , ζ Πp κε', ώροσκόπος = α', μεσουρά

νημα Θ α', κλήρος τύχης = κε'. Ό; Πη, β' κδ'. ευρoν εγώ τον μεν Δία

μοιρικώς ώρονομούντα. και την Αφροδίτην κατά του ώροσκόπου και

της Σελήνης και του Διός και του κλήρου της τύχης αγαθοδαιμονού

σαν και εώαν ανατολικήν, και τους αριθμούς προσθετικήν, και δεκατεύ

ουσαν την τριταίαν τής Σελήνης, και το δωδεκατημόριον αυτής Σκορ

πίoν τετυχηκότα και τον διέποντα του ώροσκόπου τον Δία κατά

κάθετoν ώρονομούντα. είπον διά ταύτα συναρπαγή καλήν έχειν φάσιν

τα γράμματα, α δή τα εναντία περιείχον σκοπήσας γαρ μετά ταύτα

ακριβώς την καταρχήν, εύρον την μεν Αφροδίτην, τον οικοδεσπότην

τής καταρχής, μηδένα λόγον έχουσαν πρός τόν ώροσκόπον και την

3 an ενάργειαν ? 4 =5 Sept. 488 p. C. n. 6-8 Signis astrologicis, guae quidem

typographus in loculamentis habebat, usus sum ut exemplum darem notationis

codicis ubi verba ώροσκόπος, μεσουράνημα item non verbis sed signis expressa

sunt. 15 παρείχον cod., corr. m 1 in marg.

0
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Σελήνην και τον Δία και τον κλήρον της τύχης διά το μεσεμβολείσθαι

αυτήν υπό Διός, καθά φησι Δωρόθεος. ευρoν δε τον "Αρεα και τον

Κρόνον, εμπεριέχοντας τον Ερμήν και τον ώροσκόπον και την Σελήνην

και τον Δία καθά διδάσκει Αντίγονος αλλά δή και το μεσουράνημα

διεμέτρει "Αρης παραιρετικός ών αναγκαίον ουν έστιν επί πάση

καταρχή ζητείν και τας μεσεμβολίας Ηλίου και τών αστέρων, και τας

εμπεριοχάς του ώροσκόπου και της Σελήνης και του αστέρος του λόγον

έχοντος προς την οικοδεσποτείαν της καταρχής. ου γαρ μόνον ο ώρο

σκόπος και η Σελήνη εμπεριείχοντο υπό Κρόνου και "Αρεως, αλλά και

ή Αφροδίτη ή τον πλείονα λόγον έχουσα προς την καταρχήν Άρης μεν

γαρ διεμέτρει τον Καρκίνον και Κρόνος ετετραγώνιζε την Παρθένον

ευρέθησαν ουν πάντες σχεδόν οι αστέρες εμπεριεχόμενοι υπό τών

δυοίν κακοποιών τούτου του σχήματος μέμνηται Αντίγονος εν

τη σ' γενέσει του γ' βιβλίου. ει δε και το κατ' είδος ζητή, όρα τον

Ερμήν βλαπτόμενον υπό Κρόνου και εν τώ δωδεκάτιμ. (F. C.]

5 παραιρητ' cod., corr. Κroll. 6 επί (dubium) πάσα καταρχή cod. 15 ιβ' cod.

i. e, in loco ΧΙΙ collocatum ab horoscopo [Κroll].

F. 126 (263). πη'. Καταρχή Λεοντίου στεφθέντος εν

Αντιοχεία ".

Ούτος από δύο μαθηματικών λαβών καταρχήν εστέφθη και ευθέως

εξέπεσε της βασιλείας και της τύχης. έτους Διοκλητιανού **, μηνι

Επιφί κδ', ώρας αρχομένης α', "Ηλιος Καρκίνου βς', Σελήνη Καρκίνου

ζ, Κρόνος Σκορπίου ιε', Ζεύς Καρκίνου ε', Άρης Καρκίνου κ, Αφροδίτη

Διδύμων κζ', Ερμής Λέοντος ιθ’, ώροσκόπος Καρκίνου κΥ', μεσουρά

νημα Κριού **, καταβιβάζων Αιγοκέρωτος ιδ', σύνοδος εν Καρκίνιμ,

κλήρος τύχης Σκορπίου ιζ, δαίμων Κριώ, ύψωμα γεννήσεως Κριώ.

πολύ εφάντασε τους την καταρχήν δεδωκότας ή του Ηλίου και του

Διός και του Άρεος ώροσκοπία και <ή> επαναφορά τού Ερμού και το

αγαθοτυχειν την Σελήνην πρός Κρόνον και Δία. αλλ' ου προσέσχον

πρώτον τώ πολεύοντι και διέποντι Ερμή εις πάθος εμπεπτωκότι την

γαρ μεγίστην <απόστασιν» απείχε του Ηλίου, δ και βιοθάνατον αποτε

λει, και υπό Κρόνου μόνου εθεωρείτο ούτε γάρ Αφροδίτη μόνη ήδύ

νατο θεραπεύσαι το πάθος επεμβόλει γάρ αυτή ο "Ηλιος ούτε πάλιν

3 numerum omis. cod. 7 num. om. cod. 10 ή supplevi. 13 απόστασιν omiss.

in Αng, suppl. Flor. 14 μόνος cod., corr. Κroll. 16 αυτήν cod.

Leontium qui Ζenone imperatore regnum affectavit et anno 483, ut videtur,

non Αntiochiae sed Τarsi coronatus est, scimus ad seditionem movendam pro

phetiis Pamprepii senatoris impulsum esse, αμem μαγγανείας et τερατολογίας

insimulant christiani historiae scriptores (Τheophan., p. 128, 10, 130, 3, ed. de

Βoor, Damascius, Vita Isidori, S 110, ed. Westerman; Suidas s. v. Παμπρέπιος).

Cf Reυ. instr. publ., 1. c., p. 10s.
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εσκόπησαν την Σελήνην κυρίαν ούσαν του Ηλίου και του ώροσκόπου

και Διός και "Αρεος και της συνόδου ταπεινουμένην και κακοδαιμονού

σαν. ίνα δε μηδέν τούτων τών σχημάτων υπήρχεν, ουκ ήρκει προς

καθαίρεσιν το τον "Ηλιον και τον ώροσκόπον και τον Δία <άμα> τετυ

χηκέναι πώς δε παρήλθεν αυτούς και το κεφάλαιον Δωροθέου ένθα 5

λέγει

Δέρκεο δ' Ηέλιόν τε μέγαν κραιπνήντε Σελήνην

ήδ' οίκων βασιλήας εν οις δύο φώτα βέβηκεν,

ώρονόμον δ' επί τοϊσι, και αιθέρος ακροτάτοιο

ζώον ό τι ψαύει μέσον ουρανόν αμφιπολεύον 1 0

και Μήνη τίνα + τούτων έχη τόπον, ήδέ τίς αυτής

εστίν άναξ, ήν ούτος αποκλιμάτεσσιν ενείη

αύτη γάρ κέντροισιν εν πρώτοισι μεν έργον

ευαντές λαμπρόν τε φανήσεται, αυτάρ έπειτα

ψεύσεται *** το δέ οι τέλος εξαπολείται. (F. C.] 15

3 άμα suppl. Κroll, fuit fort. <συν>τετυχηκέναι. 4 αυτόν 6 βεβήκασι cod.

7 ακροτάτοις cod., corr. Κroll. 8 ψαύσει μεσουραν cod. 9 και μην ήτινα cod.

τούτων corruptum. 11 αύτη τε cod. 13 lacunam significavi.

F. 127 (275ν). ρκγ'. Περί του ποιήσαι άσπρα γράμματα.

Λαβών μου το λεπτόν λείωσον μετά όξους και γράψον εν μυστηρίω

ότι βουλει και ότε θέλεις δήλα ποιήσαι αυτά, λαβών σπόγγον μεθ'

ύδατος αποπλύνον αυτά και επιρράνoν επάνω αυτών καλάμινθον

τετριμμένον και τότε αναγνωσθήσονται. [F. C.] 5

2 oός cod. λεπτόν] 1. λευκόν ?

F. 135 (286). ρλδ'. Α ν τ ι ό χ ο υ" όσα οι αστέρες εν τοις τόποις

του θέματος τυχόντες σημαίνουσιν.

Σελήνη ώρoνομούσα.

"Ηδη μεν πρώτον μερόπων πέλεν ώρoνομήoς

ήν δε Σεληναίη *** τούδ' άγχις οδεύση,

νύκτωρ μεν μέγα σήμα κατορθούται βιότοιο

πλούτον δ' εξείης δώκεν και κέρδεα πολλά,

ήδε χρόνους ζωής πολυγηθέας ήν δέ μιν ήώς

χρυσοφαής επίδη, τότ’ εναντία σήματα πέμπει,

ήν δε κακοί συνίδωσιν εποπτεύοντες έπειτα

5

Μ 0

4 ώρoνoμήκος cod., corr. Κroll. 5 ante τούδε (sic cod.) lacunam signavi.

6 βιοτ. κατ. cod., corr. Κroll. 7 πλούτων δ' εξίης δώκε cod. 9 επί δήτα δ' cod,

corr. Βoll. 10 συνοίσωσιν cod.

" De Αntiocho Αtheniensi cf. Riess in Pauly-Wissowa, Realenc., t. 1, p. 2494 et

cod. 12 f. 84 ss.
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πλεύνασιν έντε κακοίς πορσύνατο και χρόνον ώκύν

ζωής σήμα δύνει και άγρια πήματ’ έδωκεν.

"Ηλιος ώρoνομών.

Ηέλιος δ' ακτίνι θοή περιφέγγεί + διήκων

5 ώρης εμβεβαώς τάχος ήματα καλά δίδωσι,

πολλοίς φαινομένοισι τε εν αρσενικοϊσι μάλιστα

όφθείς ζωιδίοισιν, εσήμανε πλούτον έχοντας

και χρόνον εν ζωοις Ίλεον πολύν ήν δε κακoίσι

σύμμιξιν δόξας μείων πάλιν, πλήν καλός εστι

10 και πατρί και βιότιμ και ατάσθαλα πήματα λύει.

Κρόνος ώρoνομών.

"Ην δε Κρόνος λεύσση κέντρον κατέχων κατά μοιραν

ώρονομούν, κακός εστιν, αχρειότερος δ' επί νυκτί,

όρφανίας, άτας, κακοέργετα πήματα πέμπει

15 f και κακώσεων πολύπλαγκτον υπερμύρασ(ιν Ρ) δαμέντων

νούσοις τε φθιμένοις τ' έβαλεν πολεμήίος αστήρ

δεινή γαρ νιφαδέσσι Κρόνου + πεφάτισται πορεία.

Ζευς ώρoνομών.

Ζεύς τε κατηγάθεος πολύ φέρτερος ώρoνομεύων

20 ήματι δή πολύ κρείσσον επην δ' άρα νυκτί οδεύση,

ου κακός ουδε μεν εσθλός + επίφανε φαιδρότατον φώς

μεσσοτύχους ολίγοισι χρόνοις εύσχήμονας άνδρας

γήραϊ δ' έκπτωσιν (νυκτός! Η δοίη νύκτιος αστήρ.

ήν δ' άρα φαιδρόν "Ολυμπον αγαλλόμενος διοδεύση,

25 ευτυχέας, προύχοντας αει, πατρίδος δε μάλιστα,

ήν δε κακός τούτω κατ' επέμβασιν άγριος έλθη,

δεινοίς εξολέσειε κακoις πολυάλγεα πέμπων.

"Αρης ώρoνομών.

Άρης δ' ώρoνόμου κέντρον κατέχων το μέγιστον

30 άλκιμα θωρηχθείς δώκεν χρυσοέργεα δώρα,

Η πλούτόν τε μεγάλυνεν ανδράσιν οι δ' άφαρ

+ κύριον και ψυχής πολυάλγεα πήματα τ' ου λύων,

νυκτερινός πολύ κρείσσον επ’ αρσενικοϊσι φανείη.

1 πλέονεσιν cod., corr. Κroll. 2 ζωήσημα δύνε cod. 5 εμβεβάς cod. 6 φαινομέ

νοισι τέκεν αρσενικοίοι cod. 7 έν, posteaque compendium duod difficile explica

tur, cod. εσήμανε dub. scripsi. 8 ζωοϊσι τέλος cod. τελεϊν coni. Κroll. 9 τεύξας

μειών coni. Κroll. 10βροτώ cod., corr. Κroll. 12λευσ’ κεντρ’ κατέχοντα μοι' cod.,

κατά μοιραν "partiliter, corr. Κoll. 13 ώρoνομών cod., corr. Κroll. χρειότερος

cod. 14 κακοείργετα cod., corr. Κroll. 15 υπό μοιραίσι coni. Κroll. 16 πολεμήτος

cod. 17 νειφάδεσι cod., sc procellis infortuniorum [Κroll], cf. tamen p. 110, ν. 18.

20 ήματα cod. 22 μεσοτύχους cod., corr. Κroll. 21 έφηνεν coni. 23 δώη' νυκτός

cod. 27 δεινός cod. εξολέσει coni. Κroll. 29 ώρoνόμος cod. κατέχων] κατύ

χων cod. 31 άραφ cod. εουτ'ύων] τεύχων coni. Κroll. 32 επ] ει con. Κroll.
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Αφροδίτη ώρoνομούσα.

"Ην δε θεά βασίλεια κόρη βαθυκύμονος άλμης

ώρoνομή κατά νύκτα καλή πολυγήθεσιν"Ωραις

ευχαρίτας αγαθοισιν αγαλλομένους κτέατοισιν.

Ερμής ώρoνομών.

Ερμείας δε δρόμoις ιεροις ταχύς ώρονομήσας

ήμάτιος Μουσών δωρήσατο θέσπιν αοιδήν.

"Ηλιος εν βίου τόπω.

Ηέλιος βιότοιο δρόμον και μοίραν ελαύνων 10

τεύχει ενι μεσάτοισι χρόνοις βιοτέρμονα πλούτον.

Σελήνη εν βίου τόπω.

Η δε Σεληναίη βιότου δρόμον αμφιέπουσα

θήκε καλούς και μάλλον επην νυκτός διοδεύση.

Κρόνος εν βίου τόπιμ. 15

Ει δε Κρόνος βιότοιο μόλη πρός μοίραν αλυκτός

έκπτωσιν βιότοιο τελεί και τέρμα κάκιστον,

και νιφάδας, πράξεις τε κακάς και ακερδέα δήριν.

"Αρης εν βίου τόπω.

"Hν δ' "Αρης εις μοιραν επεμβαίνη βιότοιο 20

άλγεσι και στοναχαϊς και πήμασι και κακότησιν

Ζευς εν βίου τόπιμ.

Ζεύς δε φαεννός εάν βιότου πρός μοίραν οδεύση

έστι καλός κατά πάντα και έσθλά δίδωσι μέγιστα. 25

Ερμής εν βίου τόπω.

Ει δ' Ερμής πτερόεις μοίραν βιότοιο πορεύεζσ>η,

πλούτον τε ζάθεον δωρήμασι πουλύν αγείρει.

Αφροδίτη εν βίου τόπιμ.

Ει δε θεά βασίλεια φιλoμμειδής Αφροδίτη 30

Σελήνη εν τώ τών αδελφών τόπιμ.

+ Ει δε Σεληναίη μορίω τριτάτιμ προφανείη,

εσθλους, ευβιότους, λήγουσα δε μείον έλαύνει.

2 βαθυκήμονος cod. 3 ώρoνόμος cod., corr. Κroll. 4 ευχαρίτους cod. 7 τάχος

cod, corr. Βoll. 8 cf. Οdyss. 8, 498. 14 μήτε cod. θήκε corr. Βoll., cf. Μanetho,

ΙΙΙ, 123sqq. 18 αεικερδέα δήρην cod. 19 έτι χείρον επεμβαίνων εοίοισιν cod.

24 βιώτου cod. οδεύων cod. 27 μοίραν] μοι cod. πορεύη cod., περήση coni.

Κroll. 28 ηγάθεον cod., corr. Κroll, εγείρει cod. Αn recte? 30 φιλομείδης cod.

31 post Αφροδίτη spatium vacuum cod. 33 μόριον τριτταίον cod. προφανεί

cod., corr. Κroll. 34 και βιότου cod., corr. Κroll..
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"Ηλιος εν αδελφών τόπω.

Ηέλιος δε δρόμοισι μολών + ότε φαίδιμος αστήρ

ούτε καλόν νεύσειε Η τεύχος πάλιν ούτε χερείον.

Κρόνος εν αδελφών τόπω.

5 "Hν δε Κρόνος νεύσειε τρίτον δρόμον αίψα γενέσθαι

πολλαίσιν κακότησιν αδελφoίσι <ν προ>κομίζει.

"Αρης εν αδελφών τόπω.

"Αρης δ' ένθα τελών πολεμήτορα δώκεν αδελφόν,

αϊμασι δ' ήμβλυνεν φοβερόν δέμας ήδέ σιδήρω.

10 Ζεύς εν αδελφών τόπω.

Ζεύς δε μεγασθενέας κλήρους δωρήσατο πλείστους,

κληρονόμων αγαθών ευδαίμονας εκ νεκύων δε

αφνειούς τελέθει και αεί μέγα κυδαίνοντας.

<Ερμής εν αδελφών τόπω.>

15 Ερμείας δε άναξ δώκεν πολυέργεα δώρα,

Μουσών και Χαρίτων εξαίρετα τεκταίνοντας.

Αφροδίτη εν αδελφών τόπω.

Η δ' άρα Κυπρογένεια θεά ποίησεν αοιδούς,

εν φιλίαις τε μάλιστα προκόπτοντας βιότοιο.

20 Σελήνη εν γονέων τόπω.

Ει δε Σεληναίη χαριλάμπετις ένθα φανείη

και μεγάλου κόσμοιο τόν ήμάτιον δρόμον έρπει,

φέρτερόν εστι το σήμα + και θίει νυκτός δε κακίστη

ήν δ' άλλως όλοοί τε προσαυγάζωσι μoλόντες,

25 έστι χερειότερον, τοκέων γάρ άγει βαρύτητας.

"Ηλιος εν γονέων τόπω.

Ηέλιος δε μολών πατρι φέρτερος, ή δε Σελήνη

μητρι φίλη και πάμπαν όποι κακός ού ποτιφαίνοι.

Κρόνος έν γονέων τόπιμ.

30 Ει δε Κρόνος βαίνοι και μοίραν έχoιτο τοκήων,

ουκ αγαθός Φαίνων, επεί οι κακά πολλά προπέμπει,

ήδε σίνη, νούσους στυγεράς και αεικέα λoιγόν,

όρφανίσας φθείρει δε πατρώϊα και μετέπειτα.

Ζεύς εν γονέων τόπω.

35 Ηνίκα δή Φαέθων τέτρατον δρόμον ήνιoχεύση,

3 νεύσειεν τεύχος cod. fort. τέκος : τέλος Κroll. 5 πρώτον cod., corr, Κroll.

6 post αδελφoίσι, εν προ addidi : πολλαίς εν κακότησιν αδελφούς σείο νόμιζε

coni. Κroll. 9 αιματι coni. Κroll. ήμβλυνε cod. 11 δε τε cod. μεγάσθενετ' cod.

14 titulum supplevi. 15 δ' cod. πολύεργα cod. 16 εξερατά cod., corr. Βoll.

23 και θιει] και αεί coni. 24 προσαυγάζουσι cod. 28 ότοι κακός ού ποτε φαίνοι

cod., corr, Κroll. 30 έλoιτο coni. Κroll. 32 νόσους cod. αείκελα λόγον cod.
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ευδήλους τοκέας και ευπρεπέας <τε> φίλους τε:

πλούτου και καρπών δωτήρ μέγας ουράνιος Ζεύς.

+ εσχατιή δ' επί τοις πολύ φερτάτη δ' ακόρητον

πλούτον υπερδώησι και εκχθονός ευρυχόροιο

χρυσον άγαν εριτίμον άολλέα γήραϊ τιμάς 5

δώη Ζευς αγαθός πολυκέρδεα τέρματι μοιρών

κληρονόμους σφετέρων ήδ' αλλοτρίων προβεβώτας.

"Αρης εν γονέων τόπιμ.

"Ην δ' Αρης νεύση και ες δρόμον ώκύν ελαύνη,

ώκυμόρους δειναΐσι νόσοις σπανίη τε τoκήων 10

ήδέ σιδηρείαισι τομαις και πήμασι δεινοίς

αϊμασι και νούσοις στυγεροις πολυάλγεα πέμπει,

σώματι δειλαίιμ κακόν ίκτερον ώχρoσύνην τε,

έντε βίω μόχθους παναεικέας αλrύνοντας.

Αφροδίτη εν γονέων τόπω. 15

Φωσφόρον ήν καλέoυσι φιλoμμειδής Αφροδίτη

αστήρ ουράνιος, μεγάλης εξαίρετος αλκής

ες τοκέας τε φίλος τε και εύδιος, είς αλόχους δε

έστι χερειότερος πολυαλγέας κύδιμος αστήρ,

έν δήμοις προφανείς τε ποιεί και δόξαν επ' αυτοις 20

έκδημόν τε τίθησι και όλβιον δν προσέειπε,

δεινά φέρει πινυτοίς αλόχους φθείρουσα λέχεσσιν.

Ερμής εν γονέων τόπω.

Ερμείας βαίνων <γονέων> τόπονου κακός εστι,

θαρσύνων δε τέχναισι σoφαις ποικίλματα ποιεί, 25

δόξαις ήδέ τέχναις επισήμους κάλλεϊ χειρών,

Μουσών πλασματoεργέσιν εν τέχναισι φαεινούς.

Σελήνη εν τέκνων τόπω.

Ει δε Σεληναίην χρυσήνιον αύθις αθρήσης

εκ τεκεών φιλοπαιδ(α) φίλων δρόμον αμφικρατούσαν, 30

δώκε μεν όλβήεντα δόμον γενεήν τε φυλάξαι

παίδων ήίθεων περικαλλέα κόσμον εχόντων,

εν δε χρόνοις πολύν όλβον, εν ευτέκνοις δε μάλιστα

και ζωής ερίτιμον έχειν αυξητoν αριθμόν.

1τε add. Κroll. 4 πλούτων cod. υπεκδώησι con. Κroll, εκχθονός corr. Κroll:

εχθρός δς cod. 5 ερυτιμον (ut infra 144) cod., cf. Iliad., ΙΧ, 126, 268. 7 τε αλλο

τριών cod. 12 νόσοις cod. 13 σώματι διλάω κακών κτερινώ χρουσίην τε cod.

14 αλγύνοντες cod. 16 φιλομειδής cod. 19 χρειότερον πολύαλγ' cod., corr. Κroll.

21 και ολαίον ώς cod., corr. Κroll. 22 λέχεσιν cod. 24 γονέων suppl. 26 επισή

μοις κάλλεα cod., corr. Κroll. 27 μουσ’ πιλασματοεργέσιν εν τέχνεσι φανεί cod.,

corr. Κroll. 29 σεληναίη χρυσήνιος... αθρήση cod., corr. Κroll. 30 δρόμον cod.,

corr. Κroll. 32 έχοντας coni. Κroll. 33 πολύολβον cod. ενευτεκνή cod. 34 ερυ

τίμον cod.
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"Ηλιος εν τέκνων τόπω.

Ήέλιος δ' άκτΐνι θοή περί παΐδας άχρηστος

Ιστι τρίγωνος έών μέγα δ' αντιος εστίν Άρήει

6 εν φιλίαις δε καλός και εν έργοισιν και εν όλβω. [Α. Ο.|

2 οί. ΡίΓΐηίο. 133, 19 [ΚΓοΙΙ] 3 Ιαουη. βϊριϊίΊο. 4 ϊστι (βίο) τι τρίγ. οοά. μετά

οοά., ΟΟΓΓ. ΚΓΟ!!. καλώς οοά., οοιτ. ΚΓΟ!!. ένεργοΟσι οοά.

Γ. 136ν(288ν). ρλε'. <Άπο>τελέσματα της των απλανών

αστέρων εποχής ι.

Εάν ουν ευρης επί γενέσει την Σελήνην παραβάλλουσαν ένι των

λαμπρών και επισήμων αστέρων, τουτέστι περί τάς ισομοιρίας αυτών

5 ουσαν, και μάλιστα εάν κατά τον ανεμον τον αυτόν τρέχη ή Σελήνη

δνττερ και ό λαμπρός αστήρ, δς σύνεγγυς εστί των μοιρών αυτής [της

Σελήνης], μεγάλας και λαμπράς και έπιφανεστάτας και εύπορους

ποιοΰσι τάς γενέσεις, ομοίως και εάν ώροσκοπή τις των λαμπρών

αστέρων ή άνατέλλη κατά την γεννητικήν ώραν, ή πάλιν κατά κάθετον

ίο εν τω μεσουρανήματι, ή και επί των ά"λλων κέντρων ευρέθη, ένδοξους

και αρχικούς και πολυπράκτους, και πολυκτήμονας αποτελεί και πόλεσιν

ή χώραις γνωστούς ή φοβερούς, και μάλιστα εν έκείναις ταΐς χώραις

δοξάζονται οί γεννώμενοι εν αΤς και επίκεινται ήτοι παρανατέλλουσιν

οί λαμπροί των αστέρων, οτε τις γεννάται, καθώς ύποτέτακται εν τω

<5 πινάκι · ώροσκοιτοΟντες οΰν ή μεσουρανοϋντες σχεδόν από μεν νέας

ηλικίας και εν ταΐς ίδίαις πόλεσιν τάς ευτυχίας παρέχονται· εάν δε εν τω

δυτικω κέντρω ευρέθη τις των αστέρων των λαμπρών κατά την γεννη

τικήν ώραν, επί της Εένης μάλιστα και περί την μέσην ήλικίαν την

εύδαιμονίαν αποτελεί, και γάμον λαμπρόν και πλουσίων δίδωσι κληρο-

20 νομίαν, διαφοράς <δε> δια προφάσεων μάλλον γυναικείων προσώπων

εάν δε εν τω ύττογείω κέντρω ευρέθη τις των λαμπρών αστέρων κατά

1 Από ΟΠΠ33. ϊη Ιβχΐιι αάά. βχ ΐΕώυΙει οοάϊοίβ. 3 εύρων οοά., εοιτ. ΚτοΙΙ. 6-7 τ.

Σελήνης Ββοίακΐ. 11 άποτελή οοά. 15 πινάκι] οί. ϊηίτα ν. 53. 15 ΥβΛο νέας

Γ. 137 βΐ ΡΓΪΟΓΪ5 ηΐΕΐηιΐ3 ΒΟπρΙιίΓει άβδίηΐΐ. δβςυβηΐϊθ. β. 137-148 αϊ) αΙΙβΓΟ ΙίΙ.»πι)·ιυ,

ςιιί βαβο. XV οΙιαΓίαδ βχβδ&5 ΐΓΕη3θπρ5Ϊ55θ νίάβίαρ, βχαΓαΙα 5ΐιηΙ. 16 ηλικίας 8υρρ1.

ϊη πΐ£ΐΓ£. δε] τε οοά. οί. ν. 21. 20 δια φόρους οοά. δε αάά. ; ί. 140Τ Ιβ^ϊΙιΐΓ από

γυναικείων προσώπων μεγάλαις εϋτυχοΟντας.

Ιϊΐηΐο ειυοΙοπ3 ηοπίθη ηοη αάάίΐιιπι β3ΐ, Ιαπιβη βχ &Γ^ιιπΐ6ηΙο αρρα-

Γβΐ Ιιαβο ηοη, υ.1 οΐϊπι οΓβάίάί, ίρδίιιβ ΡαΙοΜ β35β 3βά αο βο βχοβΓρΙα 6336 βχ βοπρΙοΓβ

Ϊ§ηο1ο 3&βοιι1ο οίΐ'οίΙβΓ &ηΙίςιιΐοΓβ. Αβ^ΥρΙίιιβ ΘΓΕ! Ϊ3 (οί. βαρτα, ρ. 80, ν. 10) 3βά

ΚοπίΕΐβ ιιΐ νϊάβΙιΐΓ (ρ. 117, ν. 10) Ιίοπιπι αβίΓοΙο^ίοιιιη οοηιρο3ΐιΐΙ β,ηηο 379 ρ. 0. η.

(ρ. 115, ν. 4) ςαο ΙβπιροΓβ άβοηιπι οιιΐΐιιβ ηοηάιιιη βχ3ΐϊηοΙιΐ3 βΓαΙ (αϊ. 2, ν. 10). —

(^ιΐόΐβ 8ΐ Γβοΐβ 3ΐαΙιιΐπιιΐ3, ίββίϊπιοηϊιιιη άβ νβΙβποιίΒ αβίΓοΙο^ΐβ ίαιη (ρ. 80) ρΓΟ.

Ιαΐαηι ηοη βχθίιηΐίβ 631 ςώηϋβαβ ουίϊ 3βά αηηί βυρΓα βοπρίϊ.

αοο. ΓΙ,ΟΚ. 8
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την αποκυητικήν ώραν, επί του γήρως τάς ευτυχίας και τας ευδαιμονίας

παρέχεται τώ γεννωμένω, και από παραθητικών μεγάλων ευτυχούσιν-

ο γάρ τόπος αφανής εστι - και οι θάνατοι δε αυτών επίσημοι και

πολύγνωστοι γίνονται από γαρ τούτου του τόπου και την μετά θάνα

τον γένεσιν του σώματος καταλαμβανόμεθα. και ταύτα μεν εις το περί

τύχης αξιωματικής είπομεν. καθόλου μεν γαρ πάντων ανθρώπων δς

<αν> εν ανατολή λαμπρού άστέρος γεννηθή ή και επικέντρου τινός

όντος και της σελήνης παραβαλλούσης, ώς προείπομεν, εν τινι τών

λαμπρών και επισήμων αστέρων κατά την αποκυητικήν ώραν, λαμπρόν

και περίβλεπτον βίον έξει.

Μεγίστης δε ούσης και θαυμασιωτάτης και πολυτρόπου της φυσικής

αυτών ενεργείας και της παρά τών τόπων αποτελουμένης διαφοράς,

αναγκαίως εκτιθέμεθα τάς τετηρημένας από τών προγενεστέρων επ'

αυτών ιδιοκρασίας καθ' ήν γαρ έκαστος αστήρ τών απλανών έχει

συνοικείωσιν προς τους πλάνητας και προς την ομοιότροπον αυτών

κράσιν, τα αυτά και δύναται και αποτελεί έκαστος των πλανητών,

καθώς φησί και αυτός ο Συ φεύς ου μόνον γάρ την τών ε' αστέρων

και Ηλίου και Σελήνης μίξιν προς αλλήλους δει σκοπεϊν, αλλά και προς

τους τής αυτής φύσεως κεκοινωνηκότας τών απλανών κατά τας τετη

ρημένας και αποδεδειγμένας αυτών και επιγεγραμμένας εν τώ πίνακι

συνοικειώσεις προς τους πλανήτας, καθάπερ τών ποιοτήτων αυτών

τα αυτά δυναμένων και αποτελουσών. ταύτην δε την ανάγνωσιν εύρο

μεν και παρ' άλλοις ολίγοις παντάπασι τών αρχαίων την περί τών

απλανών αστέρων, μάλιστα δε παρά τοις φιλοσοφήσασι περί τούτο το

μέρος της προγνώσεως και περί την θεότητα τών αριθμών + επιστήμων,

οίτινες τών παλαιών σποράδην μάλλον και δυσερμήνευτον εξεθεντο την

τών φαινομένων γνώσιν και ποιότητα ήμείς δε μνήμην + εαυτοίς βου

λόμενοι καταλιπείν τοις αξίοις τών αστέρων μετηγάγομεν εκ του αστρο

νόμου μόνου όσα χρήσιμα εξέθετο (ο Πτολεμαίος κεν» τη αστρονομική

τέχνη, και έφιλοκαλέσαμεν και διετυπώσαμεν πρώτοι καινοτέραν και

ευεπίγνωστον διαγραφήν πίνακος, πάσαν σοφίαν και γνώσιν τών

ουρανίων, ούτως . ***

1 αποκυκτικήν cod. γήρους cod. 2 γενωμένω cod. παραθητικών corruptum.

Αn παραθηκών μεγάλως? 6 καθόλων cod. 7 δς άν] o cod. λαμπρός αστήρ cod.

επί κέντρου cod. 8 ενί corr. Κroll : έν cod. 12 περί cod., corr. Κroll. 12 ενερ

γίας cod. 14 αυτήν cod., corr. Κroll. ιδιοπρασίαν cod., cf. 16. 17 συφεύς nomen

ignotum cf. p.80, v. 9 Εφής 22 από τελουσών cod. ταύτα cod. Μalim διάγνω

σιν 24 φιλοσοφίσασι cod. τούτο] o in ras. τώ μέρει cod, το μέρος corr. Κroll.

25 αριθμών] μsuperscr. Supra θεότητα tria puncta. Videtur aliquid deesse, itaque

επιστήμοσιν corrigere nolui. 26 δυσερμηνεύτου cod. 27 εαυτοίς pro ημίν αυτοίς

dictum esse, censebat Κroll (cf. e. g. Μarquardt, praef. Galeni, Ι, p. xLIv). Sed sen

tentia aliud postulare videtur. 29 μόνου del. Κroll. Sed astrologus unious dictus

esse videtur Ptolemaeus. o Πτολεμαίος glossam secl. εν add. 32 Fort. <δεικ

νυμένου> ούτως Post ούτως sequebatur olim tabula quae nunc desideratur.
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"Ινα δε μη πολυλογία χρησάμενοι δό£ωμεν την του πίνακος σαφή-

νειαν άμαυρώσαι, άρίώμεθα λοιπόν άποτελεΐν περί της εκάστου των

απλανών αστέρων ποιητικής δυνάμεως, έπιγράψαντες εν τω πινάκι και

πόσην μοΐραν έκαστος αυτών επέχει κατά μήκος· ύπατεία δέΌλυβρίου

δ και Αύσονίου — δια το κινεΐσθαι τους απλανείς εν έτεσιν ρ' μοΐραν α'

εις τα επόμενα των τροπικών σημείων, καθώς ό θειότατος Πτολεμαίος

ύπέδειίεν — εν ψ χρόνω και ημείς συνετάΣαμεν τήνδε την βίβλον, και

ποίας κράσεως εστίν έ'καστος αυτών, και ποίον πλάτος ήτοι άνεμον

επέχει πάντοτε, έΕεθέμεθα κατά την αύτοΰ παράδοσιν δια το μηδέν παρα-

10 λιπεΐν ημάς της του πίνακος διδασκαλίας1 λοιπόν δε άρΕώμεθα της του

πίνακος ύφηγήσεως. δσοι τοίνυν των ανθρώπων γεννώνται ανατέλ

λοντος του Στάχυος, του επί της αριστεράς χειρός της Παρθένου

λαμπρού αστέρος, δστις εστίν επί της κθ' μοίρα της Παρθένου εν αύτω

τω £ωδιακώ. . .

2 σαφήνιας άμαυροΐς οοά. οιαιη ΙηίΐϊΐΒ ριαηοΐίδ 3υρβΓ3θΓ. άρΗομεθα οοά. ιτοιο-

τικής οοά. 4 υπατία οοά. όλυμβρίου (ρι ίη Γ&Β ) και αύΗονίου οοά. — Οοηδίι!»-

Ιυπι Οΐ7ΐ>Γϋ βΐ Αιαδοηϋ ίη ΙδΙβΓουϋΒ &ηηο 379 ρ. 0. ηοΙαΙιΐΓ, οί. Οιτοηϊοα ηιίηοτα,

βά. Μοιηιηδβη, Ι. III, ρ. 523. 5 μοίρα οοθ., ΟΟΓΓ. ΚροΙΙ.

άβ δρϊοα νϊι^ϊηϊδ, άβ δίβΐΐίδ Ι,ΥΓ&Θ (Λύρας), Ρΐδοϊβ &ιΐ5ΐπηΐ

(μεγάλου Ιχθύος του εν τω νοτίω μέρει), Ογ^ηί ("Ορνιθος), ΟοΓοη&β

Ϊ3θΐΌ£ΐ1ί3 (Στεφάνου), βΐ εοππη ηβΟθδΒΪΙυάΐηθ ουιη ΥοηβΓθ θΐ Μ&Γΐβ,

άβϊηάβ ρβΓ^ϋ (ί. 138ν) :

Εάν δε Κρόνος έπίδη τινά <τών> αυτών ε' λαμπρών αστέρων ώρονο-

μοϋντα, ιατρικής έμπειροι γίνονται και προγνώσει απόκρυφων βιβλίων

ή τελετών πολυίστορες· εάν δε Ζευς επιθεώρηση ώρονομοΰντα ένα ων

προεϊπον λαμπρών ε' αστέρων, μείίονας τάς ευτυχίας και τάς δόΕας,

5 και τάς αρχάς ή καΐ ηγεμονίας παρέχεται . και εν αύτοΐς δε τούτοις

διάφορα τινά τούτων συνοίσει· ό του Στάχυος ποιεί ίεροφάντας,

ιερείς μεγαλοτίμους ή φιλοσόφους Ρ| τελετών τινών προφήτας καί

μάλιστα τους περί την Ελλάδα γεννωμένους· καί επί θηλυκών δε γενέ

σεων ούτος ευρεθείς, ποιεί ιέρειας Δήμητρας ήτοι Μητρός θεών ή

<0 Κόρης ή Ίσιδος ή ίεροφάντιδας ή μυστηρίων ή τελετών ειδήμονας η

τελεσμάτων τινών έπεχομένας και δια θεών μεγάλως βοηθουμένας· εάν

δε ώροσκοπή ή μεσουρανή ό επί του βορείου Στεφάνου λαμπρός, ποιεί

ένδόΕους, στεφανηφόρους, αρχιερείς, βασιλέων φίλους καί το σώμα

ισχυρούς καί ονομαστούς γινόμενους <καί> παρά πολλών φιλουμένους.

1 των 5ΐαρρ1. ε'] ι' οο<1. 2 προγνώσι οθ(1. 3 πολυιστορεύς οοά., ΟΟΓΓ. ΚτοΙΙ.

6 νϊχ 8&ηιιπι. 8 έλάδα οοιί. 9 οϋτως οοά. 11 άπεχομένους οοά. βοηθούμενους

οοά. 12 βορείου] κυρίου υΐ νΜ. οοιί. 14 όνομαστόν οοά. καί δΐιρρί.

5ΘΠΏΟ Γιΐ άθ ροΙθ5(α(β ΕΐΗβπιιη δίθΐΐ&πιπι. ΡβΓοβηΒβηΙιΐΓ ό επί

της καρδίας του Λέοντος, ό Άρκτοφύλαέ, ό λαμπρός του Αετού, Άντά-
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ρης, ο εν τώ αριστερώ ακρόποδι του Ωρίωνος ή ο μέσος τών τριών της

ζώνης αυτού, ο εν τώ δεξίιμ ώμιμ του Ηνιόχου, ο κατά το γόνυ του

Τοξότου, ο εν τώ γοργονείω του Περσέως, Κύων, ο επί της κεφαλής

του ηγουμένου Διδύμων, ο επί της βορείας Χηλής του Ζυγού, ο επί της

κεφαλής του ηγουμένου τών Διδύμων, ο επί τώ δεξίω ώμω του

"Ωρίωνος, ο κοινός "Ιππου και Ανδρομέδης, ο επί του δεξίου ποδός

του Κενταύρου, ο έσχατος του Ποταμού. Τextus procedit his verbis

(f. 140ν) :

Εάν δέ τις γεννηθή ώρoσκoπoύντος του επί της ουράς του Λέοντος

λαμπρού, ός εστιν επί της κζ' μοίρας του αυτου Λέοντος, ή του επί της

οσφύος αυτού, όστις εστίν επί τής κζ' μοίρας του αυτού, ή πάλιν ώρο

σκοπούντος του λαμπρού τού "Υδρου, δς παρανατέλλει τη γ' του Λέον

τος, κράσεως όντος του Κρόνου και της Αφροδίτης, ανατέλλοντες επί

της γεννητικής ώρας, ποιούσι τους ούτω γεννωμένους ευτυχείς τε και

περικτήμονας και περιφανεστάτους, εμπαθείς δε και αισχροποιούς ή

μαλακoλάλους, έτι και φιλορχηστάς και κακοφήμους δε περί τα αφρο

δίσια, προβαίνοντας δε την ηλικίαν ιεροσυνών τινών μεταλαμβάνοντας,

διά θρησκείαν τινά θεϊκήν μεν ή εγκρατείας τιμωμένους και εδεσμάτων

τινών απεχομένους και βιβλίων έτι απορρήτων ειδήμονας γίνονται δε

και περί τα ουράνια φιλόκαλοι, τους δε όφθαλμους μάλλον υπογλαύκους

ή χαροπους έχοντες, ευειδείς δε ταϊς όψεσιν.

3 κζ' alterum corruptum 4 τη] της cod. 5 όντες της b cod., fort. της Σελήνης ?

6 anacolouthon scriptori videtur tribuendum. 11 ειδημονες γίνοται sίc cod.

12 φιλόκαλος.

Deinde disserit scriptor de Ηyadum lucida stella (ο λαμπρός τών

Υάδων) guae divites et proceres gignit (f. 141") :

"Ωσπερ γαρ αυτό το άστρον και η θέσις τών Υάδων εν όλω τώ

κόσμω και πάσι τοις ανθρώποις ευεπίγνωστον εστίν ή και μάλλον <τών

άλλων> φανερώτερον υπάρχει, ούτω και οι γεννώμενοι ανατέλλοντος

ήτοι ώρoσκoπoύντος του λαμπρού τών Υάδων ενδοξότατοι και περι

φανέστατοι και πλουσιώτεροι τών άλλων ανθρώπων γίνονται. τα αυτά

δε ποιεί και όταν ισομοιρήση τη Σελήνη εν τώ παρανατέλλειν ήτοι

ώροσκοπείν, επειδή ούτος μόνος ο αστήρ διπλήν δύναμιν έχει τών

άλλων αστέρων, ανατέλλοντος γάρ αυτού δύνει ο λαμπρός του Αντά

ρεως κατ' ισομοιρίαν αυτού διάμετρον στάσιν κείμενος επί της ιε' μοί

ρας του Σκορπίου, και αμφότεροι εν αυτώ τώ ζωδιακώ κύκλω εισιν.

ούτως μένουν και περί τα δυτικά μέρη της οικουμένης και περί τα

ανατολικά και περί τα άλλα κλίματα δοξαζόμενοι <εισιν> και μεγάλα

δύνανται.

2-3 τών άλλων suppl. cf. v. 5. 6 ισομοιρήσει cod. 12 εισιν suppl.
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Α1ϊ& ςυ&θάβΐΏ (Ιβ Ηϊδ δίεΐΐίδ αείίοίΐ, πιοχ ΐΐεπαπι άθ δθ ΐρ3θ ΙοφίίΙυΓ

(Γ. 141ν) :

ΤαΟτα δε ίκανω χρόνω άγρυπνήσαντες και καμόντες εϋραμεν, επειδή

πολλάκις έπϊ γενέσεως, μηδεμιάς θεωρίας καλής ευρισκομένης, μήτε

των φωστήρων επικέντρων όνταιν αλλά και αποκλινόντων, [και] μήτε

των άγαθοποιών επικέντρων όντων μεγάλας καϊ ευτυχεστάτας πάνυ

5 γενέσεις όρώμεν άσπερ έκτος των συνανατελλόντων τοις κέντροις ή τη

Σελήνη λαμπρών αστέρων, ουκ άντελαβόμεθα' ταύτης γαρ ένεκα της

αιτίας, και την δια^οράν και την ένέργειαν των λαμπρών κα'ι επισήμων

αστέρων εξεθέμεθα, <πάντας> πλην ενός μόνου του Κανώβου, δια το

νοτιώτερον αυτών είναι πάνυ και σχεδόν μη φαίνεσθαι εν τούτοις τοις

40 μέρεσιν, Ιητήσας εν τω δια 'Ρώμης κλίματί' ημείς μεν οϋν . . .

2 μη δε μίας οοιί. 3 και Ββοΐνίδΐ. 5 κέντροις ηοη ίηΐβΐΐβ^ο. 8 διιηΐ Ιιιοίά&β 1ΐ£ΐβ

βίβΐΐββ ηυιηβΓΟ Ιπρηίβ, υΐ δοπρίορ ίρδβ (ίίοίΐ (βιψι-α ρ. 80, των λ' λαμπρών αστέ

ρων) οί. Ροιρ1ιγπί, ΙηΙι·οά. ρ. 210, βά. 1559. πάντας αάά. καναβοΟ βίο οοάβχ. Οβ

Ιιαο 8ΐβ11& 8ΐιηί1Ϊ3 ίηνβηίβδ βριιά Μαηίΐίιιιη, Ι, 208 δίΐη. 9 αυτών] αλλνυν?

δθσυυηίυΓ ΐη Ιθβίϊιηοηϋδ άθ νβΙθΓΪ^υδ &υοΙθΓΪ1)ΐΐδ (ρ. 80) ίίΐιη

οοηοΐιΐδϊο :

'Απογραψάμενοι ουν περί της ιδικής δυνάμεως και ενεργείας των

απλανών και λαμπρών αστέρων, και κατά το δυνατόν φυσιολογήσαντες

περί αυτών, ευλόγως και την των υποδεεστέρων δύναμιν και το ποιη-

τικόν αυτών ύποτάΗωμεν. [Γ. 0.]

1 α'πογραψάμενος οο(3. τάς οοόΐ. οιαπι Ιπ'1)υ8 ρυηϋϋδ ΒυρβΓδΟΓ,. Γιιίΐ ίοΓΐ τάς

δυνάμ€ΐς. 2 Η&βο άίδδβΓίαΙΐο ά6 πιΐηοπ1)α8 3ΐβ11Ϊ5 ϊηΙβΓ Ραΐοΐιϊ βχοβΓρΙα ηοη

ΐηνβηϊΙιΐΓ.



ΕΧCΕRΡΤΑ ΕΧ CODΙCΕ 12 (ΙΛυκ. 28, 34)

F. 16. Περί κατακλίσεως επιτομή Παγχαρίου".

ΧΑ ζ)

<Εν Κριώ> Σελήνη προς "Αρην ή"Ηλιον παρούσα ή τετραγωνί

ζουσα ή διαμετρούσα, του Κρόνου το αυτό σχήμα έχοντος, μάλιστα

προσθετική τους αριθμοίς ή τώ φωτί, αθεώρητος αγαθοποιού, μέχρι

της ζ' αναιρεί. Σελήνη προς Κρόνον, αφαιρετική τώ φωτί μάλλον και

τοις αριθμοίς, περί την ενενηκοστήν μοιραν μεγάλας <νόσους> επιση

μαίνει εάν δε και Ερμής συσχηματισθή μόνος τώ Κρόνιμ προς Σελήνην,

απαραβάτως αναιρεί ο δε "Ηλιος και ο Ερμής προς το προκείμενον

σχήμα μάλλον αντιλήπτορές σοι νοείσθωσαν αλλά μην και αγαθοποιός

εάν επιβή, μέχρι του άκρου κινδύνου ελεύσεται, υπερβάς δε την διάμε

τρον, σωθήσεται. Σελήνη προς Ερμήν και "Ηλιον, προσθετική τοις

αριθμοίς ή και τώ φωτί, επισφαλή και οξύτατα πάθη μέχρι της διαμέ

τρoυ πoιήσει εάν δε Ερμής συσχηματισθή, σωθήσεται κινδυνεύσας.

Σελήνη προς Ερμήν και προς αμφοτέρους και προς ένα μόνον τών

αγαθοποιών, ανωμάλως μεν νόσους και μεταπιπτoύσας εις ετέρας

ποιεί, σώζει δε απαραβάτως. - -

Εν Ταύρω Σελήνη προς Κρόνον, μάλιστα τους αριθμούς και τώ

φωτι αφαιρετική, αγαθοποιών μη επιθεωρούντων, μέχρι της διαμέτρου

απαραβάτως αναιρεί. του δε "Αρεως ή και Ηλίου το αυτό σχήμα

εχόντων, κατά την πρώτην τετράγωνον αναιρεί, αγαθών δε θεωρούν

2 Εν κριώ suppl. Κroll. 3 τον Κρόνον cod. 4 υπ' αγαθοποιού ? sed cf. infra.

6 ενενήκοντα cod., corr. Κroll (nonagesima sc. ab. horoscopo). μεγάλως cod.

νόσους supplevi. 15 ανωμάλως cod., num ανωμάλους ? sed cf. infra, et Ηermet.,

l. c. [in nota], ΙΙΙ, 11 ss. 18 αγαθοποιοί cod., corr.

"[Pancharium Ptolemaei commentarium scripsisse ex Hephaestionis libro IIc. 11

usque adhuc inedito nos docuit Κroll (Ρhilologus Ν. F. ΧΙ, 1898, p. 123). Ιdem adiecit

in cod. Μarciano 336, f. 256', Pancharii excerptum περί φλεβοτομίας και καθάρ

σεως inveniri (de quo argumento conferrelicet, Κühn, Galent opera, t. ΧΙΧ, p.519).

Ηis quae in cod. Laurentiano sub eius nomine tradita sunt, similia praebet liber ΙΙΙ

Ηermetis Τrismegistiad Αmmonem περί θερμαινόντων (Ιdeler, Physίοι minores, Ι,

p.391 sqg.) ex quo libri Florentini scripturam interdum corrigere licet. Utrumque

opusculum ex ampliore libro versibus, ut videtur, concepίο (p. 119, ν. 12, p. 121,

ν. 32) contractum esse crediderim. - F. C.]
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των, μετά τον κίνδυνον σώζει. Σελήνη προς "Αρην, μάλιστα εν ημέρα,

του Κρόνου το αυτό σχήμα έχοντος, αγαθού μη ορώντος, εννάτην

ημέραν υπερβήναι ου συγχωρήσει, ορώντος δε αγαθού, τή κε' ημέρα,

αναιρεί. Σελήνη προς Κρόνον μάλιστα δε (ή] και πρός Ερμήν, μετά

την τετράγωνον επισημασίαν <τόν> σύνδεσμον λύσασα, επί το

χείρον τρέψει, άγαθού μή κατοπτεύσαντος, την κατάκλισιν την

διάμετρονου συγχωρήσει υπερθέσθαι. Σελήνη προς "Αρην ή "Ηλιον,

προσθετική τους αριθμοίς, μάλιστα επί πανσελήνου ή πρό τής αμφι

κύρτου, οξυνοσίας ποιεί μέχρι της διαπέμπτου, εάν δε ή ο "Ηλιος εν

τώ Λέοντι, έσται καρδιακή ή διάθεσις της Αφροδίτης. Δία προσε

δρεύοντα, πάσαν ώραν δει επιτηρείν, αγαθοποιούμενον ώροσκοπείν,

και εάν τύχη επί της επισημασίας ενισταμένης, κανθρέψεις ή λούσεις,

ή οίνοδοτήσεις, μεγάλως βοηθήσεις εάν δε από τής ζ' επί το χείρον

τραπή, απογνωσθήσεται αγαθού δε θεωρήσαντος την κατάκλισιν από

τής ζ', υγεία προσδόκιμος.

Εν Διδύμοις Σελήνη προς Κρόνον, μάλιστα τους αριθμούς και τώ

φωτι αφαιρετική, του Αρεως το αυτό σχήμα έχοντος, μηδενός τε

αγαθοποιού παρεμπλεκομένου, μετά την λ' ημέραν αναιρεί, παρεμπλε

κομένου δε αγαθού, <εις> χρόνια πάθη βαλούσα σώζει. Σελήνη προς

"Αρην, μάλιστα τους αριθμούς και τώ φωτί αύξουσα, του Κρόνου το

αυτό σχήμα έχοντος, μηδενός αγαθοποιού παρεμπλεκομένου, (δε] σώζει

κινδυνεύσαντα. Σελήνη προς Κρόνον και Ερμήν, μάλιστα εκ συνόδου

αφαιρετική τοις αριθμοίς, μή αγαθοποιουμένη, αναιρεί, πάντων δε

αγαθοποιών θεωρούντων, ποικίλως νοκσ>ήσαντες σώζονται. ει δε

μηδενί αστέρι επί της κατακλίσεως σχηματίζηται η Σελήνη, μάλλον μεν

ανωμάλως τάς νόσους ποιήσει, εν δε τώ διαμέτρω λύει ταύτας. Σελήνη

πρός "Αρην ή και μάλιστα πανσέληνος αύξουσα ή και πρώτην έχουσα

αμφίκυρτον και έτι μάλλον όταν τους αριθμοίς επι τα μεγάλα κινήται,

μέχρι την τετράγωνον, και μάλλον εις απόγνωσιν ρέπουσα ει δε από

της τετραγώνου ή νόσος επί το μείζον τραπή, και <εις> την κοιλίαν

κατενεχθείη, αναιρούνται πάντως. ει δε αγαθός επίδοι την κατάκλισιν,

και μάλιστα μή συμπλακέντος του Κρόνου, σωτηρίας ελπις ήτοι από

της τετραγώνου ή και πάντως ύστερον.

Εν Καρκίνω Σελήνη προς Κρόνον, παρέλκει την νόσον μέχρι της

1 κινδύν σώζη cod.. κίνδυνον σώζει scripsi. 3 την κε' ημέραν cod, corr. Κroll.

4 ή seclusi. 5 τόν add. Κroll, cf. infra. 6 κατοψεύσαντος cod., κατοπτεύσαντος

scripsi. 8-9 αμφικίρτου cod. 9 διαπέμπτος, διάτριτος (ν. 4, 120, 26) lineae sunt

aliquod signum cum eo coniungentes duod ab eo est tertium vel quintum [Κroll].

ή scripsi, ή cod. 12-13 κανθρέψης λούσης οίνοδοτήσης cod., corruptum hexame

trum videtur fuisse [Κroll]. 15 υγια cod. 17 τε] τι cod. 19 εις add. Κroll, cf.

infra. 24 post αγαθοποιών: ηθείη cod, θεωρούντων scripsi. νοήσαντες cod.

26 σχηματίζεται cod. 28 ότ’ αν cod. κινείται cod. 29 ή δε cod., corr. Κroll,

30 εις add. post κοιλίαν : πτα cod., κατ corr. Κroll. 31 επείδοι cod. 34 ss. cf.

Ηermet. Τrism., ΙΙΙ, 23. παρέλκη cod.
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ιδ' και ούτως αναιρεί, μη θεωρήσαντος αγαθοποιού, θεωρήσαντος δέ,

σώζει κακοπαθήσαντας. Σελήνη προς Αρην, μηδενός επιθεωρούντος

αγαθού, μέχρι της διαμέτρου αναιρεί, ει δε θεωρεί, από της πρώτης

τετραγώνου σώζει. Σελήνη προς "Αρην και "Ηλιον, μηδενός αγαθού

παρεμπλακέντος, μέχρις άν τον σύνδεσμον λύη, πάθος ποιεί περί το

νευρώδες και παρακοπήν εάν δε τον σύνδεσμον λύση και επί τά ήττονα

κινουμένη συνάψη αγαθοποιώ, εις περίοδον τέταρτον πεσόντα σώζει,

εάν δε κακοποιώ, τουτέστιν Κρόνιμ, ουδε έως την διάμετρον σώζει. εάν

δε επί τά μείζονα κινουμένη από του συνδέσμου συνάψη Κρόνω, μέχρι

της διαμέτρου κινδυνεύσαντα σώζει, εάν δε τώ προκειμένω τρόπω

μηδε εις τύχη μέσος, τουτέστιν μέχρι της Σελήνης σύνδεσμον λυού

σης και κινουμένης επί τά ήττονα, σωτηρίας τρόπος. εάν δε τής

Σελήνης τά ήττονα κινουμένης τώ αυτώ τρόπιμ Κρόνος και Ερμής

σχηματισθώσιν, χρονίζουσιν τα πάθη πλέον ο'(!) ήττον αναιρείν εργαζό

μενα <?>. εάν δε προσθετική τους αριθμούς και τώ φωτί, καθ' ον δήποτε

ούν τρόπον **** νοις αστράσι η Σελήνη προσκλιθή, κατακλιθήσονται

μέχρις αν η Σελήνη παραγένηται επί το δέκατον ζώδιον της κατακλί

σεως εάν δέ ανεπιθεώρητος αγαθών ή κακών είη η Σελήνη, χολεριά

σαντες εν αυτώ τώ ζωδίω τάς νόσους λύουσιν εάν δε αγαθοί μόνοι και

Ερμής σχηματισθώσιν καθ' όν δήποτε ουν τρόπον, μέχρι της τετρα

γώνου τα πάθη λύουσιν φύσει δε κατά τόδε το ζώδιον δυσκατάληπτοι

και κακοήθεις αι νόσοι γίνονται.

Εν Λέοντι Σελήνη προς Κρόνον, μή επιθεωρούντος αγαθού, μέχρι

της διαμέτρου αναιρεί ει δε θεωρεί, πολλά κακοπαθήσαντα σώζει.

Σελήνη προς "Αρην, μηδενός αγαθού θεωρούντος, μέχρι τής εννάτης

αναιρεί, θεωρούντος δέ, από της διατρίτου κινδυνεύσαντα σώζει. Σελήνη

προς "Αρην και "Ηλιον, τους αριθμοίς ή και τώ φωτί προσθετική, καρ

διακήν πάντως περίστασιν εργάζεται, μέχρι της διαπέμπτου επί δε την

τετράγωνον πλευράν, αν μη λήγη τοις αριθμούς ή και επαύξη τότε,

Κρόνος σχηματισθείς σώζει. Σελήνη μεμονωμένη και τοις αριθμοίς

αφαιρετική, σώζει. Σελήνη προς Δία και Αφροδίτην, επί της κατακλί

σεως ή και όταν έλθη εις το τετράγωνον, σώζει. Σελήνη προς Κρόνον

και "Ηλιον τα μεγάλα κινουμένη ή και αυξιφωτούσα, μάλιστα δε και

αγαθού συμπλακέντος, από της τετραγώνου, σώζει εάν δε τα μείζονα

από του αναβιβάζοντος <P> τρέπη, και παντοίως σώζει. Σελήνης τώ

αυτώ τρόπιμ κινουμένης, επί το βόρειον φερομένης, εάν Κρόνος και

3ή δε θεωρείσα cod., corr. Κroll, cf. Ηermet. Τrism., p.393, 1 θεωρήσει. 5 πάθος

corr. Κroll. : αγαθόν cod. 6 έπιτα cod. 7 πυρετόν τεταρταίον coni. Wünsch.

12 έπειτα cod. 14-15 εργάσοντες cod., corr. dub. 16 τρόπον sqq. spatium vacuum

νοις τοις ειρημένοις αστράσι coni. Κroll. 18-19 χολιεράσαντες cod., corr. Κroll.

20 καθόν. 21 δυσκατάληπτον cod., corr. Κroll. 23 ss. cf. Ηermet. Τrism, ΙΙΙ,

27 sqq. επιθεωρούντος cod. 23 θεωρείσα cod. 29 ή] ει cod., corr. Κroll. 32 ει

cod., corr. Κroll. 33 αυξη φωτούσα cod. 36 βώριον.

5
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"Αρης ή και εις έτερος σχηματισθείη [ή], απαραβάτως επί την διάμετρον

λύει την νόσον. Σελήνη τα μεγάλα κινουμένη και μεμονωμένη επί την

τετράγιυνον επισημήνασα, λύει την νόσον, εάν δε τά ήττονα, μέχρι

τής του άλλου κύκλου περιαγωγής ανωμαλίας ποιήσασα, σώζει.

Εν Παρθένιμ Σελήνη προς Κρόνον, αγαθού μή θεωρούντος, περί

την ιδ' κίνδυνον ποιήσει θεωρήσαντος δε την Σελήνην, πολυχρόνιον

πάθος ποιήσασα μετά τούτο σώζει. Σελήνη προς "Αρην, χωρίς αγαθο

ποιού, τη λ' ημέρα αναιρεί υπό δε τούτου θεωρηθείσα, διά θείας

βοηθείας αποσώζει. εάν δε από του ελαχίστου δρομήματος ορμηθείσα

επί τά μείζονα κινήται πρός Αρην και "Ηλιον, παρακόψουσι ταϊς

λαλιαϊς εμποδιζόμενοι εάν δε <από> της τετραγώνου επί τά μείζονα

τρέπηται, περισσοτέρως μέχρι της διαμέτρου κινδυνεύσαντες, και

έπειτα χρονίσαντες τώ πάθει, τελευτώσιν. Σελήνη προς Κρόνον, ήτοι

μόνη ή και συν Ερμή ή και συν Αφροδίτη ή και συν Διι τα μείζονα

κινουμένη, ομοίως μεν χρονίας νόσους ποιεί, σώζει δε ύστερον. Σελήνη

μεμονωμένη είτε προσθετική, είτε αφαιρετική, περιοδεύσασα τον

κύκλον ή *** το πάθος. Σελήνη Διι η Αφροδίτη ή Ερμή ή σ' ή και τώ γ'

ή ώ <P> μετά την του κύκλου περίοδον απ' αυτού του ζωδίου της

Παρθένου μέχρι της διαπέμπτου λύει την νόσον.

Εν Ζυγώ Σελήνη προς Κρόνον μάλιστα αφαιρούσα τοις αριθμοίς

ή και τώ φωτι, έτι δε μάλλον ει και νυκτός, κίνδυνον έσχατον δηλοι εάν

δε και Αρης το αυτό σχήμα επισχή, απαραβάτως εν τώ διαπέμπτω

αναιρεί. Σελήνη προς "Αρην, μηδενός αγαθού θεωρούντος, εντός ι'

ημερών αναιρεί, θεωρούντος δε, μέχρι της διαμέτρου, σώζει. Σελήνη

προς Κρόνον συν Αφροδίτη και Ερμή ή και συν oπoτέρω τούτων τα

ήσσονα κινουμένη μέχρι τετραγώνου φροντίζειν πάντως ποιεί, χρο

νίοις τε περιβαλούσα πάθεσιν ούτως σώζει. Σελήνη προς Κρόνον

μόνον, πάντως απολύσει, τα ήσσονα κινουμένη εάν δε μεγάλα τροχάζη,

μέχρι της διαμέτρου, σώζει. Σελήνη προς "Αρην και "Ηλιον αλλά

μην συν εκείνοις ή και προς Ερμήν, πολυχρονίους νόσους ποιεί και

παραμονήν της διαθέσεως, μετά και του κινδύνου, αγαθού δε θεωρή

σαντος, μισθώ ή χρηματισμώ σώζει, πλήν μόνου του επί τών αυγών

πάθους, τουτέστιν οφθαλμικού του Ερμού συμπλακέντος Σελήνη

μεμονωμένη είτε αύξουσα είτε λήγουσα, κακοήθεις μεν τας νόσους

ποιεί, λύει δε αυτάς επί την διάμετρον, κοινώς δε τα τροπικά και ιση

μερινά ζώδια κακοήθεις τάς νόσους έχουσιν.

1 εις έτερον cod. ή uncis secl. 5 Cf Ηermet. Τrism., ΙΙΙ, 29 ss. 6 θεωρήσαντα

cod., corr. Κroll. 10 κινείται cod. 11 από add. Κroll. 14 μόνον cod. ει και... ει

και cod., corr. Κroll. 17 lacun. signavi. τους cod. τρίγωνος εξάγωνος διάμετρος

subesse coni. Κroll. απαυτού cod. 20 Cf. Ηermet. Τrism., ΙΙΙ, 33. 23 εν τοις

cod. 25 συνοπoτέρων cod. 28 απολύσειν τροχάζει cod. 32-33 μόνον τ. ε. τ.

αυτών παθών cod., corr. Κroll qui verba αυγαι et τροχάζει (ν. 28) ex poetica

commentatione retenta esse adnotavit.
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Εν Σκορπίω Σελήνη προς Κρόνον, προσθετική αριθμοίς ή και τώ

φωτί μάλιστα αγαθοποιουμένη, σώζει. Σελήνη προς "Αρην, αφαιρετική

τώ φωτί ή και τους αριθμούς, μάλιστα αγαθοποιουμένη, σώζει εν τη

πρώτη τετραγώνιμ ή μέχρι της διαμέτρου. Σελήνη προς Άρην, προσθε

τική τους αριθμοίς μάλιστα εκ συνόδου, σιδήρου πειραν παρέξει εάν δε

και προς "Ηλιον φέρηται, και αποστήματα παρέξει περί τα πλευρά εάν

δε και επί τά μείζονα τραπήται, τουτέστιν επί τα άλλα κατά μήκος,

και τομην παρέξει περί τα πλευρά και δι' εμέτων αίμα εκ βινών ποιήσει,

μέχρι δε την διάμετρον παρατείνασα ούτως τε υπερθείσα, χρόνια πάθη

παρέχει και ούτως άγει εις κίνδυνον ει δε Ζευς ή Αφροδίτη συμπλακή

(ή] τη Σελήνη, τα μεν προκείμενα δράσει πάθη, σώζει δε χρονίσαντα.

Σελήνη πρός τά ήττoνα τρέχουσα ή και επί σύνδεσμον ερχομένη, παρα

λύει απαραβάτως και [εις] χρόνια πάθη. [Α. Ο.]

5 πείραν cod. 6 πάρεισιν cod. 7 τραπείται cod. deesse aliquid videtur.

8 διαιμάτων cod., corr. Κroll. 9 διαμέτρου cod. 11 ή uncis secl., ή* cod. δράσση

cod. 13 εις uncis seel. - Μutilum esse opusculum inde apparet αμοd de Scor

pione, Sagittario Capro, Αmphora, Piscibus nihil invenimus.

F. 17. Περί κατακλίσεω[ν] και νόσων.

Σκεπτόμενος περί νοσημάτων βλέπε τόν τε ώροσκόπον τής κατακλί

σεως και την τής Σελήνης εποχήν, και τους τούτων οικοδεσπότας, και

έτι τάς συναφάς αυτών, και το τής Σελήνης δωδεκατημόριον. εάν μεν

γαρ ταύτα αγαθοποιοί τύχωσι κληρωσάμενοι, ουδεμία έσται βλάβη,

αλλά ταχέως η νόσος ραΐσει, και υγίεια επακολουθήσει εάν δε κακο

ποιοί, βλάβη δηλούται και κάκωσις κοινώς. ιδίως δε ει μεν "Αρης ταύτα

κληρώσεται, οξεία έσται η νόσος και επικίνδυνος ει δε Κρόνος, χρονία

τε άμα και χαλεπή γίνεται η νόσος εάν πάλιν η Σελήνη μόνη φαίνηται

κεκακωμένη υπό Κρόνου ή "Αρεως, ή βλάβη περί το σώμα έσται μόνον

του ανθρώπου εάν δε μόνος ο ώροσκόπος βλαβή, παραφροσύνη έσται

και της διανοίας βλάβη και παρακοπή ει δε αμφότεροι οι τόποι της τε

Σελήνης και του ώροσκόπου ώσιν βεβλαμμένοι υπό τών κακοποιών και

μηδεις αγαθοποιός επιθεωρήση, φαύλον το σημείον και κινδυνώδες

και θανάτου προοίμιον. περί ποιον δε τόπον του σώματος έσται ή

νόσος, εκ της τών ιβ' ζιμδίων φυσικής συμπαθείας και οικειώσεως,

καθώς εν τώ με κεφαλαίω έμαθες, γνώση, εάν δε Κρόνος ή "Αρης ήτοι

Εx codice 12, f. 17 (= L), addo lectiones varias codicis 7, f. 223' (= L').

1 παγχαρίου περί τών αυτών L'. 3 τάς L'. οικοδεσποτίας L'. 4-5 και εάν

πάντα L'. 5 αγαθοποιός L'. τύχωσιν L. 6 υγεία L'. ει δε L'. 7 κοινώς om. L'.

8 επικύνδυνος L. 9 ή νόσος om. L'. πάλιν εάν L'. 10 και κακ. L. περί] παρά L'.

μόνον έσται L'. 11 μόνος om. L'. 12 τε om. L'. 13 είεν κεκακωμένοι παρά

τών L'. 14επιθεωρήσειε L'. 15 θανάτου om. L'. εν ποίω δε τόπω L'. 17 καθώς

έμαθες om. L'.

5

0

5
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ώροσκοπώσιν ή τoν ώροσκόπον (διαμετρώσιν ή την Σελήνην διαμε

τρώσιν, μεγάλου κινδύνου και χαλεπού τούτο το σημείον εάν δε τούτων

όντων, αγαθοποιοί επιβλέπωσι το σχήμα, βοήθεια έσται τώ νοσούντι,

εάν δε κακοποιοί, επιτείνεται τα κακά. γνώση δε και δυσφορίαν του

5 κάμνοντος κατά τας περιόδους και ευφορίαν εκ του της Σελήνης περι

πάτου και τών εφημερίδων όταν γαρ κακοποιώ συνάπτη, δυσφορία

έσται και τών πόνων επίτασις και μάλιστα εάν εν όρίοις κακοποιού

τούτο συμβή όταν δε αγαθοποιώ συνάπτη, ευφορία γίνεται και τών

πόνων άνεσις και μάλιστα εάν εν ορίοις αγαθοποιού. δει δε σκοπείν

10 και ταύτα λαβών την της Σελήνης εποχήν εν τώ καιρώ της κατακλί

σεως, βλέπε έκτών εφημερίδων μετά ζ' ήμέρας την Σελήνην ερχο

μένην εν τώ εαυτής σχήματι, τουτέστι τώ τετραγώνων μετά δε ημέρας

θ' εν τώ τής καταρχής έρχεται τριγώνιμ σχήματι μετά δε ήμέρας ιδ'

εαυτήν διαμετρήσει δηλονότι μετά δε ήμέρας ιθ' εν τώ δεξιώ τριγώνω

15 έρχεται μετά δε ημέρας κα' ελεύσεται εν τώ δεξιώ τετραγώνω αυτής

σχήματι. ταύτα ούν ακριβώς δεί σκοπείν τα ε' σχήματα της Σελήνης,

και τίνι τών αστέρων μετά το τής καταρχής σχήμα συνάπτειν μέλλει

ει μεν γαρ αγαθοποιοίς συνάπτη, εύφορία γίνεται, ει δε κακοποιοίς

δυσφορία και βλάβη αι δε καταρχόμεναι νόσοι εν ημέρα, διά ζ'

20 ή διά ιδ' ήμέρας κρίνονται αι δε εν νυκτί, δι' ημέρας ι' ή κ'. ταύτα

ούν σκοπών, ου μόνον την ημέραν της ευφορίας ή δυσφορίας

προγνώση, αλλά και την ώραν οι μεν γαρ αγαθοποιοί εν ταις κρίσεσιν

υπαντώντες την Σελήνην, ευφορίαν ποιούσιν, καθ' ήν ώραν μοιρικώς

αυτήν επιθεωρήσουσιν οι δε κακοποιοί δυσφορίαν και άλγος. ο

25 Κρόνος βλαβερώτερος γίνεται τοις έννυκτί καταρχομένοις νοσείν, ο δε

"Αρης τοις εν ήμέρα. ή Σελήνη και ο ώροσκόπος εν τοις τροπικούς

ζωδίοις όντες, τάς νόσους υποτροπιάζειν ποιούσιν, οι δύω φωστήρες

υπό γήν ευρεθέντες εν τη κατακλίσει, κακόν σημείον δηλούσι τώ

νοσούντι, εάν και εξ άλλων τινών σημείων κάκωσις επιφαίνηται ουδε

30 γάρ αφ' ενός μόνου σημείου στοχαζομένους δει προπετώς και αβασα

νίστως αποφαίνεσθαι, αλλ' από πλειόνων προς την καλουμένην

πλειονοψηφίαν. τής Σελήνης τα προειρημένα ε' σχήματα κατά περί

πατον αποτελούσης, ώς είρηται, εάν μεν Κρόνος αυτή μαρτυρήση ή

1 τον ώροσκόπον διαμετρή ή τη Σελήνη συνοδεύη ή διαμετρή L'. διαμετρώσιν

uncis inclusi. 2 το om. L'. 3 επιβλέπωσιν L. 4 επεκτείνεται L'. 6 κακοποιός L'.

8 αγαθοποιός L'. post συνάπτη: τη Σελήνη L'. γίνεται om. L'. 9 εάν om. L'.

αγαθοποιού] αγαθοίς L'. 11 ημερών ζ' L. 12 εν τώ - τετραγώνω) εν τώ

εαυτής τετραγώνω σχήματι L'. 12-13 μετά - σχήματι] μετά δε Θ', μετά δε

Θ', μετά δε Θ <»ic», εν τώ τριγώνω L'. 13 ημέρας om. L'. 14 εαυτήν- δηλο

νότι] εις την έαυτήν διάμετρον L'. ήμέρας om. L'. έρχεται εις το δεξιόν τρί

γωνον L'. 15 μετά δέκα εν τώ δεξώ τετραγώνω L'. 16 τα ε' σχήματα της Σελή

νης δει ακριβώς σκοπείν L'. 17 σχηματίσαι την post το L. post της καταρχής :

Σελήνην συνάπτειν μέλλοι L. 18 συνάπτει L'. 20 δι'] διά L. 28 δηλούσιν L.

30 από ενός L. και om. L.
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συνοδεύση, παρέχει ρίγη και ψύξεις και ρευματισμούς και νεύρων

σπασμούς και οδύνας εάν δε ο "Αρης ταύτα κληρώσηται, πυρετους

και θέρμας και δίψας αποτελεί και ξηρότητας. πολλάκις δε ούτως

τυχών ο Αρης, αιμορραγίαν εκ βινός ποιήσας, έκρινε το νόσημα και

ώφέλησε τον νοσούντα, εάν δε εν τη καταρχή της νόσου ευρεθή ή

Σελήνη προσθετική τοις αριθμοίς και προς "Ηλιον ή πρός "Αρην σχημα

τιζομένη, γνώθι ότι εν τή ζ' ημέρα ή εν τη ιδ', τουτέστιν όταν εαυτην

τετραγωνίση ή διαμετρήση, πάνυ έσται τώ κάμνοντι επισφαλή και

επικίνδυνα τα πράγματα, και ου πόρρω εστίν ο θάνατος, εάν δε τών

άλλων ούτως εχόντων, ο Κρόνος αυτήν μαρτυρή και τον "Ηλιον,

ώφέλιμος γίνεται εάν δε της Σελήνης τοις άριθμοις αφαιρούσης εν

τή καταρχή ο Κρόνος σχηματίση, βλαβερός γίνεται τώ κάμνοντι εάν

δε ούτως αυτής εχούσης ο Αρης επιθεωρήση, ώφέλιμος γίνεται εάν

της Σελήνης εντή κατά πάροδον τών σχημάτων αμείψει ερχομένης

επί το ίδιον τετράγωνον ή το σχήμα ο Κρόνος αυτήν επιθεωρήση,

ει μεν επί τών ειρημένων αγαθών σημείων είη ή καταρχή, αίτιος γίνεται

σωτηρίας τώ κάμνοντι ει δε επί τών κάκωσιν εμφαινόντων σημείων

και ο Κρόνος εν τώ τετραγώνιμ ή τώ <διαμέτριμ» σχήματι την Σελήνην

προς εαυτόν επικακώση, αίτιος θανάτου τώ κάμνοντι γίνεται και

αναιρεί. [Α. Ο.]

1 ρίση L. 4 εκ ρινός om. L. έκρινεν L. 5 δε om. L'. 11 εάν (δε om.) της

Σελήνης - ώφέλιμος γίνεται in fineζcapitis traiecit L'. 17 τοις κάκ. εμφαίνουσι

σημείοις L. άλλοις post σημείων add. L. 18 τώ om. L. διαμέτριμ add. Κroll.

19 εαυτήν L.

F. 18. "Αλλη σκέψις, in mg. περί νοσούντων

Έστω μεν ώροσκόπος o ιατρός, το δε μεσουράνημα ο κάμνων, το

δε δύνoν ή νόσος, το δε υπόγειον ή θεραπεία, εάν ούν κακοποιός

ώροσκοπή, ουδέν ώφελήσει ο ιατρός τον κάμνοντα, αλλά και βλαβή

σεται ο κάμνων υπ' αυτού εάν δε αγαθοποιός ώρoσκοπή, ώφελήσει

τον κάμνοντα ό ιατρός, (εάν δε άγαθοποιός ή και δίχα του ιατρού

αύτομάτως ή νόσος βαίσει, εάν δε κακοποιός μεν ώροσκoπή, αγαθο

ποιός δε είη εν τώ υπογείω κέντριμ, δηλοί ότι ο μεν πρώτος ιατρός

κάν μάλιστα είη επιστήμων, ουδέν δύναται ώφελήσαι τον κάμνοντα,

άλλος δέ τις ύστερον ελθών ιατρός ώφελήσει, το δε υπό γήν κέντρον

ορών, σκόπει τον επόντα (σ.] αυτώ αστέρα πότερον ίδιοθρονεί ή oύ ει

1 post σκέψις : περί του αυτού L'. 2 Ο μεν ιατρός εκ του ώροσκόπου λαμβάνε

ται, ο δε κάμνων εκ του μεσουρανήματος, ή δε νόσος εκ του τριγώνου, ή δε

θεραπεία εκ του ύπογείου L', 4 ο ιατρός ουδέν οιήσεται (ωήσεται <sic» cod.)

ώφελήσαι τον κάμνοντα αλλά και μάλλον δόξει βλάψειν αυτόν L'. 5 ώφέλιμος

έσται L', 6 εάν δε αγαθοποιός uncis inclusi. ή και δίχα τού ιατρού om. L'. 7 δε

om. L μεν οnn. L. 8 ύπό γήν κέντρω L. 10 ιατρός post τις L'. 11 όντα L'.

Τ om., εν add. anle αυτώ L'.

ή

5

0
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μεν γαρ είη εις ίδιον τρίγωνον ή οίκον, έσται αυτόχθων ο ιατρός και

ου ξένος ει δε εις αλλοτρίους τόπους είη, έσται ο ιατρός ξένος. φησί

δε ο Δωρόθεος και ταύτα τα σχήματα επικίνδυνα είναι, οιoν τά τε

έβδομαδικά και εννεαδικά τών κλιμακτήρων ει γάρ αι συναγόμεναι,

φησίν, ήμέραι από της γενέσεως αυτής του νοσούντος έως τής

κατακλίσεως και μεριζόμεναι παρά τον ζ' καταλήξωσιν εις τον ζ' ή

μεριζόμεναι παρά τον θ' καταλήξωσιν εις τον θ', κλιμακτήρ έσται τη

γενέσει εκείνη ή εάν κατάρξηται νοσείν, επικινδύνως νοσήσει. σκοπείν

δέ φησιν ο αυτός και τούτο λαβών από του κατά γένεσιν Ηλίου επί

την κατά γένεσιν Σελήνην τον τών ζωδίων αυτών του διαστήματος

αριθμόν, συναριθμών και αυτά τα ζώδια εν οίς εισιν εξ αρχής οι δύο

φωστήρες, έχων ούν, ώς είρηται, την τοιαύτην τών ζωδίων ποσότητα,

λάβε και τάς από της αρχής της γενέσεως έως τής κατακλίσεως ήμέ

ρας, και ταύτας μέρισον παρά την ποσότητα τών ζωδίων, ώς είρηται

και εάν απαρτίζη ο αριθμός ούτος τώ πλήθει τών ημερών, ο κατακλιθείς

επικινδύνως νοσήσει. και άλλως δέ φησι σκόπει την τής κατακλίσεως

Σελήνην, εάν γάρ τύχη ή εν τώ δ' τόπω της γενέσεως ή εν τώ σ' ή εν

τώ η', ή ένθα ήν η Σελήνη αυτή κατά πήξιν, κινδυνώδη την νόσον και

ταύτα υποφαίνει. σκοπεϊν δε δει, φησί, τούς τε β' ήλίους, τόν τε κατά

πήξιν και τον κατά πάροδον, και έτι την παροδικήν Σελήνην της

κατακλίσεως και εάν αυτή η Σελήνη πριν εαυτην τετραγωνίσαι

συνάψη τινί τών ηλίων, ελαφροτέραν την νόσον δηλοι εάν δε προ

του συνάψαι τινί τών ηλίων εαυτην τετραγωνίση, φαύλον το σημείον.

ο δε Ιουλιανός και ταύτα προστίθησι τελευτήσoυσι, φησί, οι

νοσούντες οίς τα φώτα εν τοις εκλειπτικοίς τόποις εκακώθη, ή έφ ών

Κρόνος και "Αρης εν τοις εκλειπτικοίς όντες τοις φωσιν εμαρτύρησαν,

και μάλιστα λοιμώδη νοσούντων νόσον το δ’ αυτό και επί πολεμούν

των και πλεόντων γίνεται, απόλλυνται γάρ οχλικώς . καν πρηστήρος ή

πυρός ή κατακλυσμού ή χειμώνος μεγάλου καταρχή υπό τοιούτω

γένηται σχήματι, κοινήν την φθοράν σημαίνει. ει δε κομήτης ή δοκις ή

τι τοιούτο φανείη ***. και εν τροπικοίς Κρόνος "Αρης στηρίζοντες

1ίδια L'. οίκους L'. 2 είη om. L'. 3-9 descripserat etiam W. Κ. 6-7 κατα

λήξουσιν L'. 8 ή L : εν ή L'. 10 της διαστάσεως L. 12 έχων ουν-ποσότητα om.

1,'. 14 ώς είρηται οιn. L’. 15 το πλήθος L'. 17 της γενέσεως om. L'. 18 ή etc.]

ήν δε και εν τη κατά την γένεσιν πήξει έν τινι τούτων εν ώ και κατά την κατά

κλισιν, κινδυνώδης έσται η νόσος και έτι ταυθ' υποφαίνει L'. 19 δε om. L'. τε

om. L'. post κατά : την L'. 20 post πήξιν : της γενέσεως L'. ante πάροδον : την,

post πάροδον : της κατακλίσεως L'. 22 ενι L'. 23 τινί] ενί L'. V. 24-27 des

cripserat quoque W. Κ. 24 τελευτώσι L'. φησι οι νοσούντες om. L, δε και L,

om. L'. 25 εφ' om. L. 26 o ante Κρόνος et ante"Αρης L'. 27 post μάλιστα : επί

τών νόσων λοιμώδην νοσούντων σκοπείν δει L'. 28 γίνεται om. L'. post γαρ :

εφ' ών τοιαύτα συνίστζατΣ»αι χρήματα ομοίως κάν L'. 28-9 ή πυρός om. L'.

30 δόκησις L'. Lyd. de ost. 169, 20 Wachsm. cont. Κroll. 31 τι post τοιούτο L'.

Lac.signavi. Κρόνος δε και Αρης εν τροπικοίς ζωδίοις όντες τε και στηρίζοντες L'.
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λόγον έχοντες προς την καταρχήν, απαραβάτως αποτελούσι το κακόν,

και μάλιστα Κρονικής ή Άρεικής ούσης της νόσου. προσέχειν δε δει μή

αίματος εκβολήν ο Αρης ποιησάμενος σώση πολλάκις γαρ τούτο

γίνεται όταν αγαθοποιού δύναμιν έχων υπό Διός ή Αφροδίτης μαρτυ

ρήται. έτι δε περί τών αυτών ρητέον έκ τε τών ιατρομαθηματικών 5

Ερμού και Πετο σίρ εως και εκ τών συναγωγών Πρωταγό

ρου φασί δε και ουτοι τάς περί κατακλίσεων καταρχάς λαμβάνειν χρή

από τε της Σελήνης και της προς τους αστέρας και τον "Ηλιον αυτής

κοινωνίας προσεκτέον δε μάλιστα ταϊς τοιαύταις καταρχαις όπως, καν

ελλείπη ή και άγνωστα ή τα της εκτέξεως, διά γούν τών κατά καιρόν 10

παροδικών κινήσεών τε και σχηματισμών τών αστέρων ευστόχως τα

της προγνώσεως προβή. επιτηρήσομεν ουν τας ισχυράς φάσεις της

Σελήνης αυται δέ εισι σύνοδος, διχότομος α', πανσέληνος, διχότομος

β', έτι μην και οι σύνδεσμοι προσέξομεν δε τοις αριθμοίς αυτής

του τε μήκους και του πλάτους, και πότερον αφαιρεί ή προστίθησι τοις 15

αριθμοίς τούτοις και τον οικοδεσπότην δε της φάσεως ορατέον μή

καθυπερτερών αυτην τύχη ή διαμετρών, μεταβολάς γάρ και ποικίλα

τα νοσήματα απεργάζεται... παραφυλακτέον δε τα τετράγωνα προς

άλληλα τών φώτων ή και τών συνδέσμων, ισχυρά γάρ ή τούτων

ενέργεια, και σφαλερά ή εξ αυτών κατάκλισις ακινδυνώτερα δε 20

σχήματα τα σύμφωνα, τά τε τρίγωνα και τα εξάγωνα. αποτελούσι δ' αι

κοινωνίαι τών ακτίνων προς μεν Κρόνον ψύξεις και απεψίας και ρευμα

τισμούς και ρίγη και φλέγματος επαύξησιν προς δε τον Δία, από

πληθώρας ή από ήπατος ή άρθρων ή ποδών την αρχήν της νόσου

συνίστησιν εάν δε"Αρης έφορά την Σελήνην, από χολής ή πυρετού ή 25

τετραπόδων αιτίας ή πληγής εάν δε Αφροδίτης, από πνεύμονος ή

σπληνός ή αγρυπνίας ή μέθης εάν δε Ερμής, χόλου ή δυσεντερίας

ή ώταλγίας ή σταφυλής ή οδόντων ή παρισθμίων αλγήματα παρέχει,

"Ηλιος δέ, καρδιακής νόσου αίτιος έσθ' ότε δε και από αλουσίας ή

καύσωνος παρέχει τάς της νόσου αφορμάς. αρμόζουσι δ' αι προσαγό- 30

μεναι βοήθειαι κατά την τών ζωδίων φύσιν εν οίς καταλαμβάνεται η

Σελήνη επί της συναισθήσεως αποφλεγματισμοίς μεν εν Κριώ και

Λέοντι και Τοξότη καθάρσεσι δε και εμέτοις εν Καρκίνω Σκορπίω

"Ιχθύσιν διουρητικοίς δε και σικύναις εν Διδύμοις Ζυγώ Υδροχόω,

χρήσθαι δε δει φλεβοτομίαις εν Κριώ Ταύρω Τοξότη, περιπάτοις εν 35

1 έχουσι L'. 4 έχων) σχή L'. ή om. L. 4-5 μαρτυρούμενος L'. 5 post ρητέον:

και ταυτα L'. 6 και alt. om. L. 7 φασιν ουν L'. και om. L. 10 post εκτέξεως:

γινώσκομεν L'. διαγνούν codd., corr. Κroll. κατά om. L. κατά τον παροδικόν

καιρόν L'. 14 post έτι : γε L'. τους συνδέσμους, προσεκτέον L'. τοις] και L'.

15 αφαιρή codd. 21 τα σύμφωνα σχήματα, ήγουν τα L'. τα tertium om. L.

25anteΆρης: ο L'. 26 εάν scripsi, από codd. 27 εάν] ο L. κόλου L, από κωλικής δια

θέσεως L'. 28 αλγ. παρέχει om. L'. 29 αποκαλουσίας codd., corr. Κroll. 33 εν om.

L. 34 ante Ιχθ.] και L'. εν οm.L. ante Ζυγώ et ante Υδροχόω: και L'. 35 χρήσ

θαι δε δεί om. L'. post φλεβοτομίαις: δε εν L'. anteΤοξότη: και L'. εν alt. om. L.
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"Ιχθύσιν, γυμνασίοις εν Διδύμοις, αιώραις εν Τοξότη, όσφρητικοίς εν

Ταύρω, αποφλεγματισμοίς εν Αιγόκεριμ. κατά δε τήν τών θεωρούν

των αστέρων συμπάθειαν και τάς τροφάς παραλαμβάνειν χρή εν

Κρόνω μεν λαχάνοις, Ερμή δε ορνιθίοις, "Αρει δε σαρξίν, Αφρο

δίτη δε οσφρητικούς και οπώραις και καταπλάσμασι και ροφήμασιν,

οίνου δε δόσει ή ψυχρού ή αντιδότω εν Διί. "Ηλίου δε μαρτυ

ρούντος χρηστέον εμέτοις και αποσιτίαις ή και μεταβάσεσι τόπων ή

αλλαγαίς διαίτης ή λουτροις ή απαντλήμασιν. αι δ' επίσημοι ώραι τών

κατακλίσεων παρεφυλάχθησαν, ήμέρας μεν α' <και> β' και γ' και δ' και

ε' και τ' και ζ' και ιβ', νυκτός δε α' β' σ' η'. ή δε Σελήνη αύξουσα τοις

αριθμοίς εν τη πρώτη διχοτομία και λύουσα σύνδεσμον περί την πανσέ

ληνoν γενομένη, τώ κακουμένιμ επάγει το τέλος εάν δε κατά αφαίρεσιν

ή κινουμένη ομοίως εν τη πρώτη διχοτόμιμ μετά του και λύειν σύν

δεσμον, περί την πανσέληνον τα τής υγιείας αποκαθίστησιν συσχημα

τιζομένη δε "Αρει και Ηλίψ, τα μέγιστα κινουμένη, επαύξει την νόσον,

και τον κίνδυνον επάγει περί το τετράγωνον ή *** σχήμα Κρόνω

δέ ούτως συσχηματισθείσα, άκινδύνους τάς νόσους αποτελεί εάν δε

Κρόνω συσχηματισθή, αφαιρούσα τους αριθμούς, επισφαλέσι περιβάλλει

νόσοις ώσπερ Ηλίω και "Αρει, αφαιρούσα τους αριθμοίς ή τώ φωτι

περί το τετράγωνον πάλιν επάγει την υγίειαν. αι δε καταρχόμεναι

νόσοι εν ταις εκλείψεσιν Ηλίου και Σελήνης χαλεπαι σφόδρα και

δυσφύλακτοι τυγχάνουσιν. αι δε χρήσιμοι ημέραι ασφαλείς έσονται

μετά τών αγαθοποιών, επικίνδυνοι δε μετά τών κακοποιών, και μάλιστα

όταν εν συνόδοις ή πανσελήνοις ή κατάκλισις ή φθειρόμενοι γαρ επί

πολύ αναλίσκονται κακώς. αι δέ ανατολαι σύμφοροι Κυνός τε και

"Ωρίωνος και τών άλλων κοινών αστέρων, ασύμφοροι δε αι δύσεις.

ώροσκοπούντων δε Ταύρου ή Παρθένου ή Αιγόκερω ή Ιχθύων και της

Σελήνης ούσης εν αυτοίς, ου χρή χειρουργείν, ώς και εν τοις φθάσα

σιν ειρήκαμεν σπασμός γαρ επακολουθήσει. τα δε δωδεκατημόρια

τών κακοποιών και της Σελήνης εις ταυτά περιιστάμενα, μοχθηράς και

αναιρετικάς τας κατακλίσεις σημαίνουσιν υγιείας δε σημαντικά τα τών

αγαθοποιών. πάντοτε δ' η Σελήνη καταβαίνουσα από του συνδέσμου

και συναντώσα εγγύς κακοποιώ, βιοθανασίαν απεργάζεται. αυτάρκως

και ενταύθα αφηγησάμεθα εκ τών παρά τοις άρχαίοις ειρημένων περί

1 ante Διδύμοις : εν om. L. αι ώραι L. ante Τοξοτη : εν om. L. post όσφρη

τικοίς : εν om. L. 2 post αποφλεγματισμοίς : εν om. Ι. 5 οσφαντικοίς L'.

6 Ζευς δε οίνου δόσει L'. εν Διι scripsi, ζ' L. 8 και ante αλλαγαίς L'.

9-10 omnes και om. L', prius suppl. 11 διχοτόμιμ L'. 12 γινομ. L. επείγει L'.

16 post ή lac. sign. : ή del. Κroll. 17 δε prius om. L. 22 κρίσιμοι L. . 23 επικίν

δυνοι δε μετά τών κακοποιών in marg. add. m. 1" L'. 26 κοινών οm., spatium

vacuum L'. 30 ταυτ* L. 34 και] μεν ουν L'. εκ τών παρά τους αρχαίοις ειρημέ

νων περί κατακλίσεως post ενταύθα L'. post αφηγησάμεθα explic. cap. : τα

προσήκοντα ει δε και τι παραλέλειπται τους ευεπιβόλους εκ τούτων εύρείν εστι

και τα υπολειφθέντα ά διά το μήκος της γραφής παρελείφθησαν L'.
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κατακλίσεως εκ γαρ τούτων έστιν ευρείν τους ευεπιβόλους και εί τι

υπολείπεται παραληφθέν διά μήκος συγγραφής. [Α. Ο.]

F. 20. Μέθοδος δι' αριθμών περί τού προγνών αι

τον νοσούντα είτε ζήσει μετά υγιείας είτ’ επικινδύνως,

είτε αποθανεί.

Φιλοκαλίας δε χάριν εκκείσθω πρώτη μεν ή υφ' Ερμού εις ανθρώ

πους υποδειχθείσα ημερών διαίρεσις έψονται δε ταύτη αι υπό Πετο

σίρεως και Πυθαγόρου εξευρεθείσαι μέθοδοι. o oυν Τρισμέγιστος

Ερμής συμβουλεύει αριθμείν από της του Κυνός ανατολής, τουτέστιν

Επιφί κε' κατά Αλεξανδρέας, έως της ημέρας της κατακλίσεως και τον

συναχθέντα αριθμόν μερίζειν παρά τον λς, τάς δε υπολειφθείσας οράν

εν τώ υποκειμένω κανόνι ποίιμ στίχιμ συμπίπτουσιν και ποίω τώ επ'

ευθείας στοιχείω. το μεν γαρ ζ' ζωήν δηλοι, το δε κ' κίνδυνον, το δε θ'

θάνατον. [Α. Ο.]

4-5 εις ανθρώπους on. L. 5 ημερών] δια <γινων><> in ras. L'. 6 και] επί

δε και ΙΙ υπό L'. εξευρεθείσαι μέθοδοι om. L'. 7 επιτολής L'. 8 in mg. evan.

τουτέστιν Ιουλίου ιθ' (?). έως της ημέρας om. L'. 9 περιλειφθείσας L'. 10 post

και : το παρακείμενον στοιχείoν τώ τοιούτω αριθμώ εις γνώσιν του ζητουμένου,

λαμβάνειν το L'. 10-11 ποίω τώ επ' ευθείας στοιχείω το om. L'. 11 post ζ! :

στοιχείον L'.

F. 22ν. Καταρχαι κατά Ζη ν ά ρ ι ο ν ".

Εκκείσθω δε και κατά Ζηνάριον πώς τινες πηγνύουσι τας καταρχάς

υπέρ του μή λανθάνειν τον κατ' αυτούς τρόπον ζητήσαντες γάρ την

ημέραν της εν Καρκίνιμ συνόδου, απ' εκείνης αριθμούσιν έως της ζητου

μένης ημέρας και τον συνηγμένον αριθμόν παρά τον ζ' μερίζουσιν και

τάς υπολοίπους αναλύουσιν ανά μονάδα πρώτην Κρόνιμ, δευτέραν

"Αρη, τρίτην Αφροδίτη, τετάρτην Σελήνη, πέμπτην Διί, έκτην Ηλίω,

εβδόμην Ερμήί εφ' δν ουν καταλήξη ο αριθμός, τούτον κυριεύειν της

ημέρας και πολεύειν λέγουσιν. τής δε ώρας της καταρχής τον διέποντα

ούτως λαμβάνουσιν την πρώτην ώραν αυτώ τώ πολεύοντι δίδόασιν,

την δε δευτέραν ούτως ει τύχοι Κρόνος πολεύων, Κρόνιμ την πρώτην

ώραν, την δε δευτέραν Σελήνη διδόασιν, την δε τρίτην Ερμή, τετάρτην

δε"Αρει, πέμπτην δε Ηλίιμ, έκτην δε Αφροδίτη, εβδόμην Διί, ομοίως

την ογδόην Κρόνω και τας λοιπάς τοις εξής κατά την προειρημένην

ακολουθίαν τών διεπόντων. εί δε Αρης πολεύοι, τή αυτή τάξει ούτως

Ρ(arisinum) 1991, s. ΧV (f. 49') contulit Cumont. 6 subaudi διδόασιν (cf. infra)

πρώτιμ, δευτέριμ etc. cod. 8 εφ' ών Ρ. καταλίξη Ρ. 10 την δε πρώτην L. τώ

om. Ρ. 11 εις τύχοι Ρ. πολεύον Ρ. την πρώτην κ. τ. λ. την ubique scribendum

vel omittendum sicut et vv. 15 sqq. 12 ούτως codd., Ερμή corr. Κroll.

" De Ζenario nihil compertum habemus.

15



ΑΡΡΕΝDΙΧ 129

5

45

20

την πρώτην "Αρει, δευτέραν Ηλίιμ, την τρίτην Αφροδίτη, τετάρτην Διί,

πέμπτην Κρόνω, έκτην Σελήνη, εβδόμην Ερμή, ογδόην δε πάλιν "Αρει

και εξής ακολούθως, το δε ώροσκοπούν ζώδιον ιδρύουσιν ούτως από

του ζωδίου ενώ εστιν ο "Ηλιος εκάστω νέμουσι μίαν ώραν κατά το

εξής και εις δ αν ζώδιον εκπέση ή τελευταία ώρα, εκείνο ώροσκοπείν

ορίζουσιν. όπόθ' ο διέπων κατά πάροδον την κοσμικήν τύχοι, εκεί

πήγνυται αυτοίς Κρόνος εις δε το έκτον από τούτου "Αρεα τιθέασιν,

από δε"Αρεως εις το τέταρτον Αφροδίτην, από δε Αφροδίτης εις το

δεύτερον Σελήνην, και από Σελήνης εν τώ εβδόμιμ Δία, εν δε τώ

πέμπτω απο Διός "Ηλιον, από δε Ηλίου εν τώ τρίτω Ερμήν, και από

τών υποθετικών τούτων σχημάτων και τών τοπικών τούτων διακρί.

σεων και της φύσεως τών ζωδίων τα τής καταρχής μαθηματικώς

αστρολογούσιν. τόν τε πολεύοντα και τον διέποντα επισκοπούσιν

όπως έτυχεν και υπό τίνων μαρτυρείται και ουκ ασκόπως αποφαίνον

ται. έστω δε και υπόδειγμα τών ειρημένων έστω συνάγεσθαι από της

εν Καρκίνιμ συνόδου ήμέρας ροζ" μερίζω παρά τον ζ' υπολείπονται β',

ώς συμβαίνειν Αρην πολεύειν την ημέραν εκείνην, είναι δε ώραν δεδο

μένην τετάρτην ώς συμβαίνειν διέπειν Δία, "Ηλιον δε κοσμικώς εν

Υδροχόω το oύν ώροσκοπούν ζώδιον έστω της τετάρτης ώρας Ταύ

ρος, και έπει ο Ζευς ο διέπων κατά πάροδον έτυχεν Ταύρω, έσται Κρό

νος Ταύρω και Αρης Ζυγώ, η δε Αφροδίτη Αιγόκερω, η δε Σελήνη

Υδροχόω, Ζεύς δε Λέοντι, "Ηλιος δε Τοξότη ο δε Ερμής Υδροχόω.

[Α. Ο.]

2 έκτην Σελήνη Ρ: εκ της Σελήνης L. 4 νέμουσιν ούτως από του ζωδίου εν

μίαν Ρ. 6 oποθ'] όπου coni. Κroll. 7 εις] ει codd., corr. Κroll. 14 ου κατασκό

πως codd. : corr. Κroll.

F. 58'. Θεοφίλου επισυναγωγή περί κοσμικών καταρχών ".

α'. Την του έτους αρχήν οι παλαιότατοι τών Αιγυπτίων και σοφώ

τατοι αστεροσκόποι εκ της του Κυνός επιτολής ώρισαν είναι καίτοι

διασκεψάμενοι την της Σελήνης εποχήν και την τών λοιπών αστέρων

μοιροθεσίαν εκ τούτων απάντων και της αυτών σχηματογραφίας το

Ε cod. Laur. 28, 34 (Α) f. 58' et Laur. 28, 13 (Β) f. 143 descripsit et contulit

Wuensch; cum Β ita consentit, ut ex eo descriptus videatur, Μarc, 335, f. 336',

quem inspexit Κroll. 1 του αυτού θ. etc.sie Α, θ. περί καταρχών Β.

De Τheophilo, Τhomae filio, Εdesseno, homine perinde graecae atque syriacae

linguae perito, propter astrologiae scientiam Chaliphae Αlmahdio acceptissimo,

Βagdadae ann. 785 p. C. n. mortuo, cf. Wenrich, De αιμctorun graecorum υersiont

bus, 1842, pp. 14, 73; Whright, Syriac Literature, 1894, p. 163 sqα. et supνα, p. 83,

n. 4. - De operibus Τheophili copiosius in catalogo Parisino disputabimus. Vide

codd. Ρaris. 2417, f. 4' s.; 2506, f. 108 ss. et cf. cod. Vatican. 212, f. 205 ss.; cod.

Αngelican. 29, f. 275 ss.

CΟD. FLΟR. 9
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του έτους (f. 59') αποτέλεσμα έφασκoν γεγενήσθαι. [και] ταύτα μεν ουν

ου κατά φυσικόν τι θέσπισμα και πιθανόν έχον υπόδειγμα, αλλ' επει

δήπερ ή του Νείλου ανάβασις κατ' εκείνον τον καιρόν γίνεται κατά την

τών Αιγυπτίων χώραν και πελαγίζει την Αίγυπτον, διά τούτο ταύτη τη

αρχή του έτους έχρήσαντο. αλλ' αύτη ταις λοιπαις της καθ' ημάς οικου

μένης χώραις ου συμβάλλεται. οι δε μεταγενέστεροι ώς ήκριβωκότες

την φυσικήν γνώσιν και δι' ισχνής θεωρίας ταύτης μετειληφότες, οι

κατά τους "Ελληνας, φημί, μαθηματικοί την νεομηνίαν του έτους

τεθεσπίκασιν, όταν ο "Ηλιος εις την αρχήν του Κριού παραγένηται,

σκεψάμενοι το ώροσκοπούν ζώδιον και τας εποχάς τών πλανήτων

αστέρων μετά και της τών απλανών και τα κέντρα ώς επί γενέσεως

πεπήγασι και ούτω το τού έτους αποτέλεσμα προειρήκασιν. ο δε

σοφώτατος Πτολεμαίος λεπτομερεστέρα τη μεθόδιμ κέχρηται προς την

τοιαύτην πρόγνωσιν, ταις τέσσαρσι τροπαις του ενιαυτού, φημί, ήτοι

ταϊς πρoγινομέναις τών τροπών συνόδοις τε και πανσελήνοις και τοις

τούτων οικοδεσπόταις μετά της τών κέντρων πήξεως και της τών

συνανατελλόντων απλανών δυνάμεως. οι δε κατά την εψαν άπασαν

Περσών σοφίας ερασται τας Ελληνικάς βίβλους τη εαυτών μεταφρά

σαντες γλώττη τώ ενιαυσιαίω και μόνιμ κανόνι έχρήσαντο ήγουν τώ

εκ τής του Ηλίου εις την αρχήν του Κριού εποχής, καθάπερ Κριτόδη

μος και Ουάλης και Δωρόθεος και Τιμόχαρις και οι περί αυτούς.

όθεν καγώ, φιλομαθέστατε, αναγκαίον ψήθην, μάλλον δε φιλότιμον,

ταύτη τη παραδόσει κεχρήσθαι, ήνπερ και οι ανατολικοί ήσπάσαντο,

τουτέστι την ενιαύσιον γένεσιν ήτοι του Ηλίου εις το πρώτον λεπτόν

της πρώτης μοίρας του Κριού εισερχομένου κατά την βασιλεύουσαν

πόλιν όπου αν είη οι δε κατά την τών Σαρακηνών βασιλεύουσαν

πόλιν, όπου ανείληφά μου την ψηφοφορίαν, ήτις έστιν ανατολικωτέρα

Βαβυλώνος, της δε Αλεξανδρείας καθώς ενδοκιμάσαι ώρας σγ' ιε', + ό

εστιν ιτλ'. ονομάζεται δ' αύτη Ειρηνόπολις, τη δε τών Σύρων διαλέκτω

Βαγδαδά το δε πλάτος αυτής εκ του ισημερινού ημισφαιρίου κατά την

επί τα βόρεια μέρη απόκλισιν μοιρών λγ'. έπει δε εύρον τους της ανα

τολής σοφούς επιτηδευομένους την τοιαύτην ενιαύσιον τροπήν προς

1 γίνεσθαι Β. ταύτα μεν ουν Α] πλην Β. 2 κατά τινα λόγον και το πιθανόν

εύλογον έχοντα το περί τούτου έκανόνισαν, αλλ' ε. παρ' εκείνοις ή Β. 3 κατά ...

χώραν om. Β. 4 και διά Α. 5 αλλ' om. Α. χώρας ΑΒ, corr. Μarc, 7 γνώσιν

βέλτιον και διά λεπτοτέρας μάλιστα θ. Β. 8 φημι ante οι κατά ponit Α. την

τούτων νεομηνίαν om. του έτους Α. 9 γένηται Β. 10 πλανήτων om. Β. 11 και

τα Β] τα Α. 12 τα κατά το έτος αποτελούμενα προέλεγoν Β. 13 τη] και έτι τη Β.

χρησάμενος Β. 14 τας τέσσαρας τροπας Β (ας ter in ras.). εν. αρχάς τίθεται

ταϊς προγεγενημέναις συν. και π. Β. 18 δυνάμεως, εις την δήλωσιν τών αποτε

λουμένων χρώμενος (χρώμενος ir.) Β. εώαν Α, εώαν αύθις Β. 19-20 τώ et της

om. Α, τη εκ της εποχής του ή, κατά την α. τ. κρ. καθάπερ Β. 21 αυτούς εχρή

σαντο Α. 22 οίς και εγώ επόμενος ταύτη τη π. κέχρημαι Β αυί om. seqq. usque

ad και διά (cf.infra). 24 γένησιν Α. 28 εδοκίμασα? 30 μαγδαδά Α. 31 από

κλησι Α. επειδή Α.

0

30
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Βαβυλώνα και εκ της τοιαύτης πραγματείας προλέγειν τα περί πολέμων

και αυχμών και υετηρίας και βασιλέων και πάσης επαγωγής (f. 59v)

ή συμφοράς συμβαινούσης κατά πάσας τας χώρας, καγώ γούν κέκρικα

τούτο καλώς έχειν και σοφώς επινοείσθαι, πήξαι γενέθλιον - κοσμικόν

φημι- τής όλης οικουμένης εκ της βασιλευούσης πόλεως ώς εκ βαλβί

δος του οικουμενικού θεάτρου, και μετά την ώροσκοπικήν θέσιν πάντα

ώς επί γενέσεως πραγματεύσασθαι διά της καλοποιών τε και κακοποιών

μαρτυρίας και της τών φώτων θέσεως πλήν τα κατά τον βασιλέα εξόν

ήμϊν λαμβάνειν εκ του βασιλικού κλήρου και της τών τριγωνικών αυτού

θέσεως δεσποτών και εκ της μεσουρανούσης μοίρας και τών τριγωνι

κών δεσποτών του μεσουρανήματος και της αυτών θέσεως και συν

αυτοίς του Διός είθ' ούτως τα περί τών πολεμίων εκ της του Αρεως

θέσεως, τα δε κατά τας μεγίστας συμπτώσεις εκ του Κρόνου, τη

συγκρατική τε και φυσική τών ζωδίων και τών αστέρων ακολουθία και

τη τών οικοδεσποτών του έτους αυθεντεία κεχρημένοι μετά της προγε

νομένης του έτους πρώτης συζυγίας ήγουν συνόδου ή πανσελήνου.

και η μεν γενικωτάτη και καθόλου τροπή του έτους ή εν τώ Κριώ γινο

μένη εστίν, ιδικωτάτη δε και η κατά μέρος γνωριζομένη εστίν, ήν ο

σοφός Πτολεμαίος ειργάσατο, ή εκ τών λοιπών τροπών της τε θερι

νής και μετοπωρινής και χειμερινής, και τούτων αι πρoγινόμεναι συζυ

γίαι ή δε λεπτομερεστέρα και μηνιαία μετάβασις έκ τε του ηλίου εις

το καθ' εν ζώδιον επεμβάσεως και της κατ' εκείνο ώροσκοπικής θέσεώς

τε και κεντρώσεως και της προ τούτου γινομένης τών φώτων συζυγίας

και του οικοδεσπούντος αυτής αστέρος ταύτα ούν πραγματεύου επί

της ενιαυσίαις τροπής και τα εξής και είθ' ούτως σκέψαι τα αποτελέ

σματα καθώς υπετάξαμεν. (W. Κ.]

3 rursus inc. Β: και δια τούτο καλώς έχειν κέκρικα, πήξαι κοσμικόν γενέθλιον etc.

5 φημι om. Β. 7 αγαθοποιών Β. 8 περί βασιλέως Αim. 12 και είθ' Α. 18 και

ή] abundat ή. 19 ειργάσατο Α] παρέδωκεν Β. 20 μεθοπ. ΑΒ. χειμ. τα μένοντα

(pro μέλλοντα) σκοπούσα εκ τών πρό τούτων γινομένων συζυγιών Β. 21 η δέ

τι (pro έτι) Β. debet essé τε της του. 22 καθ' έκαστον Β. κατεκείνου ΑΒ.

24 και om. Α. τούτων ουν πραγματευομένων ε.τ. ε.τ. εξής σκεπτόμεθα περί

αποτελεσμάτων λαμβάνεται τοίνυν etc. Β pergens ad ea guae Α quoque subicit

inscribens : αποτελέσματα του ενιαυσιαίου χρόνου καθώς εκ τών αρχαίων συνή

γαγον.

F. 65. Περί υετών δόκιμον από φωνής Σύρου τινός ".

Δεί γινώσκειν περί της εκάστοτε γινομένης επομβρίας εκ τών του

έτους κυρίων και εκ του της Αφροδίτης και του Ερμού και της

Εx codicibus Florent. 12, f. 65 (= L), Flor. 7, f. 159" (= L'). 2-3 Δεί - έτους]

περί δε της εκάστοτε γινομένης επομβρίας, δε σκοπεϊν έκ τε τών του έτους

κυρίων και εκ της Αφροδίτης και του Ερμού και την <sic> Σελήνην όταν γαρ ή

τους έτους L'.

1 [Σύρος τις cui hoc fragmentum tribuitur, idem est sine dubio atque Σύρος
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Σελήνης. σκόπει ούν όταν ή του έτους ο κύριος κακοποιός και ώρο

σκοπή, <ή> εν τώ δύνoντι τύχη, αβροχίαν σημαίνει και όταν ή κακο

ποιός επίκεντρος μή έχων λόγον πρός το έτος αλλά και τουναντίον

όταν ή αγαθοποιός επί τινος τών κέντρων, έτερος δε κακοποιός υπό

γήν, αβροχίαν δηλοί και όταν ή ο του Διός ή ο της Αφροδίτης και

του Ερμού και η Σελήνη επί του ώροσκόπου ή εν τώ δύνoντι, υετηρίαν

σημαίνει εάν δε εν τοις λοιποίς δύο κέντροις, σύμμετρον υετόν σημαί

νει και μάλιστα τών κακοποιών αποκεκλικότων, εάν ή η Σελήνη μετά

Ερμού εν οίιμ δήποτε ζωδίω επί ενός τών κέντρων και μάλιστα του

υπό γήν, πανταχού βροχήν έσεσθαι σημαίνει και όταν οι αγαθοποιοί

άμα και οι κακοποιοί αποκλίνωσιτών κέντρων, μόνον δε Σελήνη και

Ερμής επίκεντροι, υετόν σημαίνουσι και όταν ή κακοποιός μεν επί

κεντρος, αγαθοποιός δε επί του δύνoντoς ή εν τώ υπό γήν, βροχήν

σύμμετρον δηλούσιν το δε έτι ακριβέστερον, εάν ή και ο κακοποιός

επί ενός τών κέντρων όταν δε οι κακοποιοί επίκεντροι και η Σελήνη

συντώ Ερμή ή εν αποκλίμασιν, υετηρίαν σημαίνουσιν όταν δε οι

κακοποιοί λόγον έχωσι προς το έτος, ενιαχού μεν υετίζει, ενιαχού

δ' ού. όμως χρή ημάς λαμβάνειν τον του έτους αστέρα ήτοι τον

σημαίνοντα τον υετόν, τον επί του ώροσκόπου ή επί του δύνoντος ή

τον εκ ζωδίου εις ζώδιον την μετάβασιν ποιούμενον. εγώ δε εν πείρα

έσχον ότι εν οίω δήποτε κέντριμ εάν ευρεθή αγαθοποιός, δει σύγκρα

σιν ποιείσθαι εξ αυτού και εκ του εφ' ου εφέστηκε ζωδίου. δει δε

είδέναι εν τώ καιρώ της βροχής επιτήδεια τάδε ζώδια Ιχθύας, Κρόνον,

Καρκίνον, Λέοντα, Υδροχόον και εκ τούτων τών ε' ο Λέων και ο

Υδροχόος πλεονάζουσιν είς βροχήν υετοποιούς δε αστέρας φημι

Σελήνην και Αφροδίτην και Ερμήν εκ δε τών τριών ο Ερμής

1 o ante κύριος add. L'. 1-2 ώροσκοπεί L, om. L', -πή scripsi. 2 ή inserui.

τύχη, αβροχίαν] παροχίαν L. 4 ante επί : μην L' pro τινος: ενου <sic> L. 6ύετη

ρίαν] επομβρίαν L'. 7 εάν δε) ει δε και L. 7-8 σύμμετρον-σημαίνει] μέσος L.

8 από κεκληκότων L. 9 ενοιοδήποτε = 1.21 L. του om. L. 10 έσεσθαι] είναι L.

11 αποκλίνωσιν L. 12 post επίκεντροι : όντες L'. σημαίνουσι] σημαίνει L. μεν

om. L. 13 τώ] του L'. 14 δηλοί L'. έτι om. L. post ακριβέστερον : όμως

ίνα μή εστιν κακ. L. 15 post επίκεντροι: ώσι L'. 16 υετόν L'. σημαίνει LL',

corr. οι om. L. 17-18 ενισχούμενον, υίζει ενισχου δ' ου L : ενιαχούμενον,

ύετίζει ενιαχου δ' ού L', corr. 19 υετόν] βροχετόν L. επί alt. om. L'. 22 εξ]

έκ τε L'. εκ om. L'. post του] ζωδίου L'. εφέστηκε] έστηκε L'. ζωδίου om. L'.

22-23 δεί-ζώδια] εισί δε ζώδια επιτήδεια εις βροχήν τάδε L'. 25 και τους υετο

ποιους αστέρας L. 26 και prius om. L'. εκ δε τών] και τών L.

cuius excerptum aliud de tempestatum praesagiis ex eodem codice (f. 144') postea

edemus, eoque efficitur Syrus non gentis nomen sed hominis esse. Αlioquin ignotus

nobis duidem est. Si quis tamen eum Syrum esse velit cui Ptolemaeus tetrabiblum

suam dedicavit, libera est coniectura - Saepius hoc δοκίμιον (siccine 2) περί

ύετών in libris mss. inveniri notavit Κroll e. g. in Τaurinensi CVΙΙ, 10, f. 36'. -

F. C.]

Μ 5
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ολιγώτερος εις βροχήν. όταν ουν ο εις τών τριών τούτων έλθη εν τοις

προειρημένοις ζωδίοις, βροχάς ποιεί, ει δε και Αφροδίτη επέμβασιν

ποιοίτο τοις δυσι τούτοις εν ενί τούτων των ζωδίων ουσι, μέγας

υετός γίνεται ου μην βλαπτικός (εί τοί γε εις αφανισμόν, καίτοι γ' επί

του προειρημένου σχήματος εάν ή η Αφροδίτη, βραδυβραδύς ολιγώ

τερος γίνεται) όταν δε η Αφροδίτη και η Σελήνη ώσι δίχα τού Ερμού

εν ενί τούτων τών ζψδίων, βροχή γίνεται σύμμετρος και ώφέλιμος και

όταν η Σελήνη ή μόνη και μαρτυρηθή υπό Αφροδίτης ή του Ερμού,

βροχή γίνεται καλή ει δε και αμαρτύρητος ή η Σελήνη, αυτοί δε ώσιν

εν ενί τών προειρημένων ζιμδίων, βρέχει έως ου η Σελήνη εξέλθη εκ

του ζωδίου ενώ έστιν. Αφροδίτη Ερμής Σελήνη δίχα της τών κακο

ποιών μαρτυρίας ή συμπαρουσίας ή επί γε τής επαναφοράς αυτών

<εάν> ώσιν, υετηρίαν σημαίνουσιν όταν δε κακοποιός ή συν αυτοίς ή

μαρτυρήση ή επαναφέρηται, ου βρέχει. Αφροδίτη Σελήνη και Ερμής

συνόντες αλλήλοις εν ενί τών προειρημένων ζωδίων εν καιρώ τώ

ευθέτω, καν υπό κακοποιών βλάπτωνται, επί την ανατολήν βρέχει. οι

προειρημένοι αστέρες συνόντες κακοποιώ, εκ διαλειμμάτων βρέχουσιν.

ή Αρροδίτη μαρτυρούσα τοις προειρημένοις πλείω δύναται ή όταν

συνή. όταν δε ή η Αφροδίτη ή ο Ερμής εν Παρθένιμ και Σελήνη εν

Ταύρω ή εν Σκορπίω ή εν Ιχθύσι, γίνεται υετός και ανάπαλιν [και]

όταν οι προειρημένοι αστέρες ώσιν εν ενί τών βροχικών ζωδίων και

Αφροδίτη και Ερμής ύπαυγοι ή αναποδιστικοί, ου ποιούσι βροχήν.

και όταν η Σελήνη εν Ταύριμ ή η Παρθένιμ και διαμετρήση αυτήν ή

Αφροδίτη ταχυδρομούσα χωρίς τής τών κακοποιών μαρτυρίας, εν

αυτή τη ημέρα βρέχει και μάλιστα συν τώ αναβιβάζοντι ούσης της

Σελήνης όταν δε μετά του καταβιβάζοντος ή χωρίς τής του Κρό

νου μαρτυρίας, της Αφροδίτης και του "Αρεως και του Ερμού εν

χρονικoίς όντων ζιμδίοις, βρέχει. σκόπει τοίνυν εν τή του έτους τροπή

ήγουν όταν εισέλθη ο "Ηλιος εν τώ α' λεπτώ του Αιγόκερω πώς κείται

η Αφροδίτη και ο Ερμής, και εάν ώσιν εν ενί τών προειρημένων

ζωδίων ήγουν τών βροχικών, οι δε κακοποιοί ου βλέπωσιν αυτούς, ο

1 εις βροχήν om. L. o εις] τις L'. 1-2 έλθη-ζωδίοις] γένηται είς τι τών προει

ρημένων ζωδίων L'. 2 βροχετούς L. και] ή L'. 3 ποιείται L'. τούτων post

ζωδίων L'. ουσι] όντων L. 3-4 μέγας ύετός γίνεται] βροχή γίνεται μεγάλη L'.

4 ου μην βλαπτική L, corr. 4-6 είτοί γε-γίνεται om. L', uncis secl. 6 ώσιν L.

του om. L. 7 γίνεται βροχή L. σύμμετρος μέση L. 9 γίνεται βροχή L.

10 εξέλθη post ζωδίου, εκ om. L'. 12 γε) τε codd., corr. Κroll. 13 εάν inserui,

είεν L'. ύετόν L'. 14 Αφροδίτη om. L'. 16 και βλάπτονται L. επί την ανα

τολήν βρέχει] βροχήν ποιούσιν L'. 18 δύναται] ύζει L (sc. ύετίζει). 20 ή και L.

και del Κroll. 21 βροχικών] αρχικών L'. και] ή δε L'. 22 post ύπαυγοι : ώσιν,

pro αναποδιστικοί : υποποδίζωσιν L'. 23 ή Παρθένιμ bis repet. LL'. 24 ταχυ

δρομούσα om. L', 27 και του Αρεως και του Ερμού] και του Ο' (se. "Αρεως)

και του Ο' (se. Άρεως) L'. 28 τοίνυν σκόπει L. 29 signum Virginis habent LL',

corr, dubit. Αιγόκερω «ζΧΘΣ, 30 και o om. L. 31 οι δε και οι L. βλέπου

σιν L.
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"Ηλιος δε και ο Ζευς επιθεωρώσι, και η Σελήνη δε και ο Ερμής όταν

κατά πάροδον έλθωσιν εις τον τόπον όπου ήν η Αφροδίτη, ή Ερμής,

και Αφροδίτη εις τον τής Σελήνης τόπον τριγωνίζωσιν αυτήν εκτός

τών κακοποιών, γίνεται βροχή. όταν δε μή ή ο Ερμής και η Αφροδίτη

εν αρχή του έτους εν ενί τών προειρημένων ζωδίων και υπό τών κακο

ποιών oυ βλάπτωνται, έλθωσι δε η Σελήνη και ο Ερμής όπου ήν η

Αφροδίτη, γίνεται βροχή σύμμετρος. όπερ ουν εγώ εδοκίμασα, ίδε το

ώροσκοπούν ζώδιον εν τη αρχή του έτους και το δυνον και το του

αγαθού δαίμονος και το του κακοδαιμονήματος, καν ίδη φθοροποιός

την Σελήνην ερχομένην επί τους τόπους τούτους, γίνεται υετός τα δε

λοιπα δύο κεντρα χωρίς τής τών κακοποιών μαρτυρίας το αυτό ποιού

σιν ώσαύτως δε και ο Κριός συν τώ Ζυγώ υπό κακοποιών μαρτυρού

μενοι, καλοί εις υετόν, ώσαύτως δε και το ζώδιον της προγεγενημένης

συνόδου ή πανσελήνου, εάν ευρεθή εκ τών προειρημένων ζωδίων έν,

το αυτό ποιεί. (Α. Ο.]

1 δε prius om. L'. επί θεωρούσιν L. 3 και Αφροδίτη om. L'. τόπον τής

Σελήνης ή τριγωνίζοσιν L', τριγωνίζοντες L. 6 βλάπτονται, έλθουσι L.

7 όπερ ουν] και τούτο δ' L'. 8 το alterum om. L. 9 το om. L. κακοδαιμο

νήματος] κακού δαίμονος L'. κανίδη] και ίδη L 10 ύετηρία L. 12 Κριός]

κύριος L. 13 προγενημένης L. 14 ένom. L'.

F. 66". Περί καταστημάτων τών ζ' αστέρων Ιουλιανού ".

Ο του Κρόνου αστήρ φύσει έστιν αμαυρότατος την χροιάν, πρώ

την ζώνην διαπορευόμενος, εναέρι καταψύχριμ και δυσκινήτω καθε

στώς, σύνεγγυς ώντή τών απλανών σφαίρα, πολύ διέχων του ηλίου,

εν δε τή κινήσει βραδύτερος τών άλλων, τη φύσει κάθυγρος και κατά

ψυχρος και κρυσταλλώδης και ανεμώδης, και τοις δυσκράτως συγκε

κραμένοις τών ζωδίων συμπαθής, και φθαρτικός ζώων τε και καρπών

παντοίων δι' υπερβάλλουσαν ψυξιν εν μένουν τοις καθύγροις ζωδίοις

τυχών ποιεί την θάλασσαν ταραχώδη και όμβρους πολυημέρους και

ψύξεις και ανέμους και συμπτώσεις ή και σεισμούς ή και χάσματα εν

δε τοις πυρώδεσι ζωδίοις ανέμων συστροφάς και λαίλαπας και γνό

Ι.aur.28,34, f. 66" (Α) descripserunt Wünsch et Βidez. Laur.28, 13, f 148' (Β); con

tulit Wün-ch. Cum Β fere consentit Μarc. 335, f.341' guem contulit Κroll. 5 αέρει

Α, μέρει Β. 4 τής... σφαίρας Β. πολύ δε δ. Β. 6 αν. προς δε τα δυσκ. συγκεκρι

μένα συμπ. Α. 8 παντοδαπών Α. πολυχρονίους Α.

Iuliani Laodicensis excerpla in libris mss. haudrara sunt. In Windobonensi ph.

gr.261, f.79-91" invenitur Ιουλιανού Λαοδικέως επίσκεψις αστρονομική cuius exor

dium et in nostro cod. 11, f. 247, c. οε servatur. Εiusdem capitulum περί καταρχών

infra (p 138) repperies. Τria fragmenta περί πολέμου" ex vetusto codice Vaticano,

edidit Μai Sript, vet. νιου, Coll., Romae 1827, ΙΙ, 675 s. Εxcerptum περί αγορασμού

exstat in Vindob. 115, f. 159". Μarc. 334, f. 52'. Cf. Κroll, Βreslαιuer Αbhανιά, VΙΙ, 1

(1894), p.72. Ρhilologus, Ν.F.ΧΙ. 1898, p. 125. Αetas celeberrimiscriptoris incerta est.
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φους εν δε τοις ευκράτoις εύκρατον και νήνεμον την κατάστασιν, τήν

τε θάλασσαν ατάραχον ποιών και τα ζώα επωφελών και τους καρπούς

πλουσίως τρέφων και αύξων και μάλιστα όταν και οι λοιποί αστέρες

συμφώνως αυτώ διακέωνται.

Ο δε του Διός αστήρ κείται υπό την του Κρόνου ζώνην μετά την

του Αρεως μέσος ών αμφοτέρων και εναέρι ευκράτω κείμενος. από

γαρ του Κρόνου μεταλαμβάνων ψυχρoτέρας διαδόσεως και εκ του

"Αρεως πυρώδους και θερμοτέρας εύκρατος γίνεται την φύσιν και

αγαθοποιός και συμπαθής επι πάντα καθέστηκε διόπερ και ζωογονίας

εστίν αίτιος εν μένουν τους συμπαθέσιν αυτώ ζωδίοις τυχών ποιεί

τον αέρα εύκρατον και τας τών υδάτων εκχύσεις ομοίως ευκράτους

και τοις ζώοις υγείαν παρέχεται, την δε θάλασσαν εύδιον καθίστησιν

εν δε τοις ασυμπαθέσι ζωδίοις ποιεί τον αέρα ταραχώδη και γνοφώδη

και λοιμικάς τάς διαθέσεις και τας τών υδάτων εκχύσεις ακαίρους και

ανωφελείς μετά χαλαζών και ανέμων και την θάλασσαν ταραχώδη

καθίστησιν.

Ο δε του "Αρεως αστήρ κείται υπό την του Διός ζώνην μετά την

του Ηλίου εναέρι διαπύρω και πνιγώδει. από γάρ του Διός πυρώ

δους αναδoσέως μεταλαμβάνων και την από του ηλίου πυρώδη ανά

δοσιν μεταλαμβάνων διάπυρος καθέστηκε την φύσιν δι' αυτό τούτο,

τουτέστι διά την προς τον ήλιον εγγύτητα όθεν πάντων τών επί γης

γινομένων ζώων τε και καρπών παντοδαπών φθαρτικός γίνεται δι'

υπερέχουσαν πυρος δύναμιν, εν μένουν τους συμπαθέσιν αυτώ

ζωδίοις τυχών ποιεί κεραυνών επιφοράς και αυχμούς και τον αέρα

δίαπυρον και λοιμικόν και βαρύν και νοσερόν, και την κατάστασιν

πολεμικήν και ταραχώδη και εις πάντα ολέθριός εστιν εν δε τοις ασυμ

παθέσι ζωδίοις τον αέρα εύκρατον και ευδιεινόν ποιεί και την θάλασσαν

ατάραχον καθίστησι και τα ζώα άνοσα και απολέμητα και ατάραχα, τούς

τε καρπούς τελειοι.

Ο δε"Ηλιος κείται υπό την του Αρεως ζώνην μετά την Αφροδίτην,

μέσος ών πάντων, τη μεν φύσει διάπυρος, έχων δε εν εαυτώ την τών

όλων ουσίαν τή τών δ' στοιχείων φύσει ανακεκραμένος, βασιλεύς και

1 post ευκράτoις add. Α: και συμπαθέσιν αυτώ ζωδίοις. ανήνεμον Α. τήν

τε scripsi] την δε Α και την Β. 2 ποιεί επ' ωφελεία των ζώων τους δε κ. π.

τρέφει κ. αύξει Β. 3 και ante οι om. Α. 4 αυτώ συμφ. μετανεύωσιν Α. 5 την

post μετά om. Α. 6 και om. Α. την γαρ από του Α. 7 ψυχράν πρόσδοσιν και

την από "Α. πυρώδη ανάδοσιν (ο ex ω) μεταλαμβάνων τη φύσει εύ. κ. αγ. κ. σ.

μετά π. Α. 9 και πνεύματος και πάσης ζ. αι. αποδείκνυται Α. 11 post ευκράτους

add. και τας κράσεις τελείoι Α. 12 δε om. Α. ευδιηνόν Β. 14 καταστάσης Α.

18 πν. κείμενος την γαρ από του δ. μετ, εύκρατoν πρόσδοσιν Α. 19 και την...

ανάδοσιν om. Β. 12 τη φύσει διάπ. αστήρ κ. διά την μετά τον Α. 21 της γης

γεννωμένων Α. 23 αυτον Α. 26 εις] μετά Α. εστιν om. Α. συμπαθέσι ΑΒ,

correxi. 27 εύδιον om. ποιεί Α. 28ζώα] επί της γης Α. 30 Fort. τήν της Αφρο

δίτης. 31 την μ. φύσιν δ. έστιν ουτος, έχει δε Β.
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ηγεμών του σύμπαντος κόσμου καθεστώς, πάντων καθηγούμενος και

πάντων ών γενεσιάρχης και πάντα μεν τα ζώα γεννά, ταύτα δε αυτός

πάλιν φθείρει, και τους καρπούς πεπαίνει και πάλιν ξηραίνει.

Ο δε της Αφροδίτης αστήρ κείται υπό την του ηλίου ζώνην μετά

την τού Ερμού εν ευκράτιμ αέρι τη φύσει ών κάθυγρος και εύκρατος

και θηλύτροπος, σποράς τε και ανατροφής αίτιος έχων γάρ την από

του Ηλίου μετάδοσιν τής θερμότητος και τινος υγρότητος εκ του

Ερμού μεταλαμβάνων εύκρατος καθέστηκεν, αεί συνών τώ ηλίιμ και

ποτέ μεν προπορευόμενος αυτού, ποτέ δε επόμενος εν μένουν τοις

συμπαθέσιν αυτώ ζωδίοις τυχών και δορυφορών τον "Ηλιον καθίστησι

τον αέρα και την θάλασσαν ευδιεινήν και τα επί γης πάντα αύξει και

τρέφει και τελειοι και τοις ζώοις τας ψυχάς ρωμαλέας εργάζεται

ανδρείας τε και γαληνάς και ευρώστους ποιών, ανήνεμόντε τον αέρα

και εύδιον καθιστών και τας εκχύσεις τών υδάτων ευκαίρους και αβλα

βεις ποιούμενος εν δε τοις ασυμπαθέσι ζωδίοις τυχών τον αέρα καθί

στησι νοσερόν και ολέθριον και πνευματώδη μάλιστα <δε> του Ηλίου

αφιστάμενος και στηρίζων και την θάλασσαν ταραχώδη ποιεί και τους

καρπούς πάντας καταβλάπτει και τα ζώα νοσοποιεί.

Ο δε του Ερμού αστήρ κείται υπό την της Αφροδίτης ζώνην μετά

την της Σελήνης, σύνεγγυς ών τη γή, εν παχυμερεστέριμ και πνευμα

τώδει και καθύγριμ αέρι, τη φύσει πνευματώδης ών και αυτός την γαρ

από της Αφροδίτης μεταλαμβάνων μετάδοσιν και την από Σελήνης

ανάδοσιν πνευματώδης καθέστηκεν, συμπεριπολών αει τώ ηλίω και

ποτέ μεν προπορευόμενος αυτού, ποτέ δε επόμενος ώς βασιλεί υπηρέ

της ή υπαγγελεύς ή προχειροφόρος επί του λαού και τών οίκονομιών

τεταγμένος τυχών δε εν τοις ασυμπαθέσιν αυτώ ζωδίοις και δορυφο

ρών τον ήλιονταράσσει τον αέρα, ποιών βροντας και αστραπάς και

γνόφους και πνευμάτων αιφνιδίων συστάσεις και κονιορτούς και λαί

λαπας και χειμώνας και κεραυνούς και πρηστήρας και χαλάζας και

σεισμούς υπό δε τας αυγάς του ηλίου περιειλούμενος και κρυπτόμε

νος ποικίλας και ακαταστάτους ποιεί τάς του αέρος καταστάσεις, τήν

τε θάλασσαν εκταράσσων και τους τής γής καρπούς φθείρων και τά

ζώα νοσοποιών εν δε τοις συμπαθέσι ζωδίοις τυχών τον αέρα εύκρα

τον και την θάλασσαν εύδιον καθίστησι και πάντα αύξει τρέφει τελειοι

και τοις ζώοις τας ψυχάς ρωμαλέας εναρμόζει.

2 απάντων ών γεννητικός κ. π. (om. μεν) τ. ζ. γ. και διατηρεί, ο δε αυτός

και διαφθείρει Α. 5 αέρι ευκρ. κείμενος Α. 7 μετ. της θερμότητος και την από

Ε. ανάδοσιν μ. κάθυγρος και εύ. Α. 10 αυτόν Α. 11 εύδιον Α. της γης Α.

αύξει τρέφει τελειοί Α. 12 εναρμόζει Α. 13 ευρωστίας Α. ανήνεμον 14 καθισ

τών om. Β. 15 ποιούμενος] καθιστών Β. τυχών om. Α. 1617 μάλιστα... στη

ρίζων om. Β. αφισταμένου Α, correxi. 32 τους επί γης Β. 33 νοσώδη ποιών Β.

ασυμπ. ζ. δορυφορών τον ήλιον τον αέρα Α. εύκρ. ποιεί Β. 34 ευδιηνήν Β. και

τρ. και τελ. Β. 35 ρωμαλαίας Α. εργάζεται Β.

20

25

35
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Η δε Σελήνη την περιγειοτέραν έχουσα ζώνην φέρεται εν ανεμώδει

και καθύγρω αέρι την απο πάντων απόρροιαν λαμβάνουσα και της τών

πνευμάτων και της γης αναδόσεως μεταλαμβάνουσα διό και τη φύσει

κάθυγρός τε και εύκρατος καθέστηκεν ηγείται δε του σύμπαντος

κόσμου βασιλίδος τόπον επέχουσα, πολύτροπος ούσα πρός τε τα

επίγεια και γεννητα διά την οξύτητα της κινήσεως, ταχινάς ποιουμένη

τάς προς την γην απορροίας διά την προς αυτήν εγγύτητα διόπερ

μάλιστα προσεκτέον αυτή προς πάσαν γένεσιν μετά τε την πανσέληνον

και μετά την πρός ήλιον γινομένην σύνοδόν τε και αύξησιν και μείωσιν,

από μέν γάρ συνόδου μέχρι πανσελήνου δραστικωτέρα γίνεται προς

τα επί γης γεννητα διά την του φωτός αύξησιν, αδρανεστέρα δε γίνε

ται από πανσελήνου επί σύνοδον διά την μείωσιν τού φωτός ή δε αυτή

και τών εν τώ ώκεανώ γινομένων πλημμυρήσεών τε και εκπώτεων

αιτία καθέστηκεν. (W. Κ]

1 την Β] τής Α. 3 ανάδοσιν Α. διό και om. Α. 5 τρόπον Α. τρόπους Β.

7 διά δή την Α. της κιν. om Α. ταχινάς τε Α. τάς απ. επί την γήν διά την

εγγ. Α. 8 αυτην Α Β. πανσέληνον] σύνοδον Α Β. σύνοδον και την πανσέ

ληνον από μεν C. 9 πρός ήλιον] μετά Ο' Α. μέντοι Α. 10 συνόδον Β] ανα

τολής Α. προς τα om. Β, επιγενητα om. γής Α. 11 διά τό την αρχήν από ηλίου

ποιείσθαι και την Α. 12 τών γινομένων τώ ώκ. πλ αι. αποδείκνυται Α. 13 Fort.

αμπώτεων.

F. 68. Περί συνόδων <και> πανεσελήνων (περί καταρχών].

Σύνοδοι και πανσέληνοι υπό κακοποιών μή θεωρείσθωσαν πανσέλη

νος εις εκλειπτικόν τόπον μή πέσοι σύνοδοι και πανσέληνοι υπό κακο

ποιών μή διαμετρείσθωσαν μηδε τετραγoνιζέσθωσαν, κακίζουσι γαρ

και ταπεινούσι τας καταρχάς, καθόλου δε χαλεπή ή περίστασις συνό

δων και πανσελήνων οι κύριοι μη κακοδαιμονησάτωσαν, τής γής

γαρ και της πατρίδος εκφέρουσιν έτι δε και πενιχρούς ποιούσιν,

επιθεωρούντων δε κακοποιών και βιαίως αναιρούσιν, καλώς δε κεί

μενοι προεδρίας και δόξας προξενούσιν συνόδων και πανσελήνων οι

κύριοι κακοίς τόποις πεσόντες ποιούσι πίστιν δανειζομένοις και δανεί

σαντας τα εαυτών απολέσαι, μάλιστα δε εν στερεοις εν τη πατρίδι, εν

δισώμoις από συγγενών, εν τροπικοίς από ξένων του ώροσκόπου και

της Σελήνης οι κύριοι μή διαμετρείτωσαν εαυτούς ποιούσι γάρ έξω τής

πατρίδος τελευταν, θεωρούντων δε τών κακοποιών και βιαιοθανάτους

είναι.

Schol. ad v. 6: "Οτι οι κύριοι τών συνόδων<και> πανσελήνων κακο

δαιμονούντες μετανάστασιν ποιούσιν ή πενιχρούς ποιούσιν ορώντων

δε και κακοποιών και βιαίως αναιρούσιν.

V. 1. Ιdem excerptum in cod. 7, f. 152". invenitur ubi inscribitur forsitan rec

tius : Περί καταρχών εν συνόδοις και πανσελήνοις. και suppl. περί καταρχών

secl. 16 και suppl.
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Schol. ad v. 9: "Οτι του ώροσκόπου και της σελήνης οι κύριοι δια

μετρούντες αλλήλους ποιούσιν επί ξένης τελευταν είδε και κακοποιοί

είδωσι και βιαιοθανατούσιν. [F. C.]

F. 83. Ι ο υ λ ι α ν ο υ περί καταρχών.

Ο δε θείος Πετώ σιρις λέγων περί καταρχών φησιν ούτως σκέπτου

τον "Ηλιον και την Σελήνην και τους οικοδεσπότας αμφοτέρων και τον

ώροσκόπον και το μεσουράνημα και επί τίνος τόπου τών προειρημένων

έστηκεν η Σελήνη και ο οικοδεσπότης αυτής. εάν μεν γαρ ο οικοδεσπό

της της Σελήνης εν αποκλίμασιν είη, αυτή δε η Σελήνη επίκεντρος, εν

πρώτοις μεν λαμπρόν, τέλος δε ουχ όμοιον έξει αι μεν γαρ αρχαι παν

τός πράγματος από Σελήνης λαμβάνονται, τα δε τέλη από του οικο

δεσπότου αυτής, εάν δε η Σελήνη αποκλίνη, ο δε οικοδεσπότης αυτής

επίκεντρος είη, τας μεν αρχάς δυσκόλως έξει το πράγμα και βραδείς, τα

δε τέλη καλά και βέβαια. η Σελήνη και ό οικοδεσπότης αυτής επίκεντροι

όντες απ' αρχής μέχρι τέλους καλόν το πράγμα δηλούσιν εάν δε εν τοις

αποκλίμασι τύχωσιν, εναντίον. ο οικοδεσπότης της Σελήνης εν ταις

επαναφοραϊς τυχών χρόνιον μεν έσεσθαι λέγει το πράγμα, τελεσθή

σεσθαι δέ. σκέπτου δε και τας απορροίας της Σελήνης και τας συνα

φάς αγαθοποιού μεν γαρ απορρέουσα ούκ έστι καλή πλήν δούλω

δραπετεύσαι βουλoμένω συνάπτουσα δε αγαθοποιώ, την έκβασιν του

πράγματος καλήν δηλοί, κακοποιώ δε φαύλην και δει το μέλλον σκο

πειν από τών συναφών, το δε παρόν ή το γεγονός από τών απορροιών.

σκέπτου δε και τον κλήρον της τύχης εάν μεν υπό αγαθοποιών μαρ

τυρήται, αγαθόν το τέλος δηλοι, εάν δε υπό κακοποιών, κακόν.

Περί απωλείας και δραπετών και χρέους.

Επί πάσης καταρχής εάν ο οικοδεσπότης της Σελήνης μαρτυρή

αυτήν, και το απολωλός ευρεθήσεται, και ο δραπέτης επανελεύσεται,

και ο διδους απολήψεται είτε βραδέως ή ταχέως, τούτο από τών κέν

τρων και τών συναναφορών γνώσει. εάν προ του την Σελήνην επί τον

Codicem 28, 34 (Α) descripserunt Αl. Οlivieri et Richardus Wuensch. Ιdem

R. Wuensch varias lectiones enotavit cod 28, 13 f. 158' (Β) cum quo fere conspirat

Μarcianus 335 f. 89' a Guillelmo Κroll collatus. 1 άλλως Ιουλιανού Β2 Πετώσι

ρις cf. Riess Ρhilologus Supplem. VΙ, p. 388. περί κατ. λέγ. Β. 3 έτι τε τον Β.

4 τόπου τούτων έστ Β. προ ειρημενων Α. 6 είη] ή Β. 7 το δε τέλος Β. έξει]

έξει Α: έσεσθαι σημαίνει Β. 10 είη] ή Β. δυσκόλους coni. Κroll. 12 απαρ

χής Α. 14 λέγει] σημαίνει Β. 17 αγαθώ Β. 18 δηλοί κακήν έσεσθαι Β 19 γεγω

νός (γεγωνώς en. Οliv.) Α. 20 μεν γαρ Β. μαρτυρείται Α. 21 desinit cod. Β.

22 Τitulum ex notula mg. του <?> τούτο (τούτο το enot. Κroll) κεφάλαιον

περί απ. Ιtaque utrum Iuliani sit an non vix liguet. 24 απολωλός (ω corr. m.

prima) Α.

20

25
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οικοδεσπότην <ελθείν> αυτής, ο οικοδεσπότης από του ζωδίου ου

εφέστηκεν αποβή, ει μεν τετράγωνος αυτή κατ' αρχάς ών, τρίγωνος αυτή

μεταβάς γένοιτο, ολίγην βραδύτητα το γενόμενον έξει εάν δε από τρι

γώνου εις το ασύνδετον ζώδιον έλθη, ου τελεσθήσεται το πράγμα, αλλά

όταν επί το αυτό ζώδιον έλθη ο οικοδεσπότης της Σελήνης, έφώ έστηκεν

εν τη καταρχή. ή Σελήνη υπό τών κακοποιών συνεχομένη εν ενί ζιμδίψ

συν αυτή τυγχανόντων, αγαθοποιών αυτήν εκτετραγώνου θεωρούντων,

λύσιν παρέχει εις τών αγαθοποιών ελθούσα το τετράγωνον η Σελήνη,

καλόν το τέλος του πράγματος δίδωσιν εις το τών αγαθοποιών και

κακοποιών τετράγωνον, φησί, εάν έλθη η Σελήνη, και βλάβη και ώφέ

λεια αμφήριστος έσται τώ πράγματι και δέος μή οι μεν κακοποιοί βλά

ψωσιν, οι δε αγαθοποιοί μή τέλεον ώφελήσαι δυνήσωνται εάν από κακο

ποιού εις κακοποιόν έρχηται η Σελήνη κατά σώμα ή κατά μαρτυρίαν,

από κακών εις κακά προχωρήσει τα πράγματα. αεί δε επισκέπτου εν

πάση καταρχή και τον ώροσκόπον και την Σελήνην, αλλά νυκτερινής

μέν ούσης της καταρχής σκέπτου την Σελήνην εν τώ υπέρ γήν ημι

σφαιρίψ, εάν δε ημερινής εν τώ υπό γήν ή χρώ τώ ώροσκόπιμ.

(W. Κ. et Α. Ο.]

1 την αυτής cod. (om. ελθείν). 2 καταρχάς ών cod. 6 εν οmis. Wuensch.

7 αυτήν] αυτη cod., corr. Κroll. 10-11 ώφέλια αμφιριστος. 15 καταρχή cod.

17 εάν] εν habet Wuensch. ή] ήι habet Wuensch.

F. 83". Σχόλια Λέοντος φιλοσόφου " εις την ώριμαίαν.

Τούτω τώ παραδείγματι και ταύτη τη αμαρτία και ο Πορφύριος

εάλω ανεπιστημονών μεν και της του μεγάλου Πτολεμαίου διανοίας

πόρρω ο γάρ εν τή του Τοξότου αφέτης ουχί διά οε' ημερών έρχεται

επί το δυνoν αλλά διά μ' ου γαρ καταφοράς του Τοξότου και Ζυγού

περιέχει ο κανών του ε' κλίματος αλλά δήλον ότι αναφοράς ει ουν εν

μεν τη πρώτη ταύτη θέσει ώροσκοπεί Κριού ι' και ταύτη παράκεινται

χρόνοι αναφορικoί ε, μ', εν δε τη δευτέρα θέσει δυνoύσης Τοξότου η'

οφείλει ώροσκοπείν Διδύμων η έχουσα χρόνους με', με'. ή υπεροχή

χρόνοι ουχί οε' αλλά μ' και λεπτά ε'. [F. C.]

Codicem petenti mihi accurate descripsit J. Βidez. 1 Locum spectatum in

Ρorphyrii Ιntroductione non inveni. De ώριμαία cf. Ρrocli Ρaraphr. Ptolem. ed.

Αllatius p. 186. 3 πόρρωι cod. 5 κατά φορας cod. 9 ώρoσκοπήν cod.

F. 83ν. Περί της τών ιβ' τόπων διακρίσεως Ουάλεντος.

Επειδή συμβαίνει πολλάκις την του ώροσκόπου και του μεσουρανή

ματος διάστασιν μή δια τεσσάρων ζωδίων γίνεσθαι αλλά και διά ε' και

L. 1-18 descripsit quogue Κroll. 2 το ante μεσ. cod. 3 ζωδια cod.

De Leone philosopho qui saeculo ΙΧ exeunte vel Χineunte florebat, cf. Κrum

bacher, Gesch. Βψ2. Lit., ed. 2, p. 722s.
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διά γ', ώς εκ τούτου απορείν ημάς εν ποίω τόπιμ έκαστος τών αστέρων,

διακρίνειν δει τους τόπους τρόπω τοιώδε εισαγαγόντες τόν τε ώροσκό

πον και <την> μεσουρανούσαν του ζωδιακού μοιραν, εις τον έπ' ορθής

της σφαίρας κανόνα(2), λαμβάνομεν τας παρακειμένας αυτώ αναφοράς,

και επειδή είρηται τώ Πτολεμαίω ισχύειν τα κέντρα από ε' τών προα

νενεχθεισών μοιρών, αφελόντες από τών αναφορών μοίρας ε' και τάς

παρακειμένας ταϊς καταλειφθείσαις αναφοραϊς τών ζωδίων λαβόντες

μοίρας, έξομεν αρχήν ώροσκόπου και μεσουρανήματος έπειτα τής δια

φοράς τών τοιούτων αναφορών το γ' λαβόντες και αφελόντες εκ τών

παρακειμένων τη αρχή του ώροσκόπου αναφορών και τας υπολειφθείσας

εισαγαγόντες εις τον αυτής της ορθής σφαίρας κανόνα, και την παρακει

μένην αυταίς του ζωδίου μοίραν λαβόντες, έξομεν αρχήν δωδεκάτου

τόπου, το δε αυτό και επί τών λοιπών κέντρων ποιήσαντες, εκ τής

προσθαφαιρέσεως τών αναφορών της ορθής σφαίρας, έξομεν τας

αρχάς πάντων τών τόπων.

Ο Κρόνος εν τώ συνδέσμω ώροσκόπου σφαγήν σημαίνει κατά τον

τόπον έσεσθαι ει δε πόρρω απέχει του κέντρου, παρά τους πλησίον

τόπους εστί ή σφαγή, και πόρρω του τόπου.

Οι φωστήρες επίκεντροι όντες ει βλέπονται υπό τών κακοποιών διά

μετροι ή τετράγωνοι όντες αυτοίς χαλεπά έσεσθαι σημαίνουσι πράγ

ματα. επί παντός πράγματος παραφυλάσσεσθαι χρή την Σελήνην

ούσαν εν τοις εκλειπτικοίς συνόδοις μάλιστα τώ συνδέσμω πλήν τών

καθαρσίων, επί της εφόδου τών Τούρκων ευρέθη ο Κρόνος επί το

δύνον και εσήμανεν ημετέραν την βλάβην οι γάρ επιόντες από του

ώροσκόπου λαμβάνονται, οις δε επίασιν από του δύνoντoς. εάν ώρο

σκοπή κακοποιός αστήρ και συσχηματίζηται αυτώ έτερος κακοποιός,

μηδενός τών αγαθοποιών ορώντος αυτόν, ήδη τέθνηκε περί ου ή ερώ

τησις.

Η Σελήνη εν τώ θ' τόπω λαχούσα ταχύ κατάλυτα ποιεί τα πράγματα,

τα μεν καλά οιον τα αξιώματα ούτως τα δε κακά έτι μάλλον επαύξει

αυτών την κάκωσιν ταχυτέραν επί το χείρον καθώς συνέβη και εν

τη εξορία Φωτίου του πατριάρχου. [Α. Ο.]

3 την add. επoρθ<sic> cod. : επ' ορθής scripsi, et l. 14 κανόνα dub. scripsimus

κα vel signum nobis ignotum cod. 5-6 προανενενεχθησών cod. 9 έξωμεν cod.

16 incipiunt scholia. 26 συσχηματίζεται cod. 27 ή δή cod. 29 Τertium scholion

de exilio Photii patriarchae ed. Βοll in Βι/ε. Ζeitsch»., 1898.

F. 84'-93". Rhetorii quaestiones astrologicae ex Αntiochi

thesauris excerptae.

De Αntiocho et Rhetorio astrologis quidquid compertum habemus in catalogo

codicum astrologicorum Μonacensium, ubi capita huius opusculi in codicibus

praeter Laurentianum ΧΧVΙΙΙ, 34 servata editurum me esse promitto, accuratius
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enarrabo. Hic pauca de codicibus a me aut inspectis aut collatis praemisisse suffi

ciat. Quorum longe vetustissimus atque praestantissimus est

L = Laur. XXVIII, 34 (fol. 84-93"). Inscribitur : €κ τῶv *AvtióXou 0mgauptijv

émtiAuoug kai διήγησις ττάσης άστρονομικῆς τéXvmς. Praeter prooemium continet

capita 48 singulis numeris praescriptis et praeterea capitula quinque, quae num ex

Rhetorii thesauro sumpta sint, forsitan dubitaveris. Tamen capitis 51 altera pars

et capitulum 53 in codice Monac. 287 sub Rhetorii nomine feruntur, et in codd.

Marc. 336 et 324 capitula 52 et 53 eiusdem tractatus esse partes ipso capitulorum

ordine probatur.

Praeter L hos vidi codices:

I. — a, p, q, f, m.

a = Laur. XXVIII, 7 (saec. XV), fol. 170-174". Fol. 174" : TéXog τύν τοῦ

ρmtopiou.

p = Monac. 170 (saec. XVI, ex bibliotheca P. Victorii), p. 75-84. Pag. 84: Té\og

πῦv τοῦ pmtopiou kai 0eú öö£α.

= Monac. 105 (saec. XV), fol. 34-40". Fol. 40' : Téλος τῶν τοῦ pmtopiou.

f= Vatic. 1444 (saec. XV), fol. 207-212". Fol. 212* : Té\og τῶν τοῦ “Pntoptou.

Hi quattuor codices inter se simillimi sunt. In omnibus liber inscriptus est :

'Pmtopiou êkθεσις καί έττίλυσις ττ€ρί τ€ τύν τpoeupmuévuv 1 διύδekα ZuJöíuJv καi

trepi étépuJv διαφόpuJv ék τύv AvtióXou 0m0aupúv; item antecedit Rhetorium

Pauli Alexandrini introductio apotelesmatica. Praeterea eadem continentur

capita : prooemium (vel potius capitulum, quod sine numero ante primum exstat

in cod. L) et capita 1, 3, 4, 7-10, 16, 17, 21, 23-44, 46, 47. Contuli codicem q haud

raro interpolatum (vide exempli gratia cap. 7 et 8) aut mancum, a et p non num

quam inspexi.

Ex quodam codice eiusdem generis atque a, p, q, f sua excerpsit

m = Marcianus 335 (saec. XV) fol. 249°-251* (= cap. uuß'-uvz'). Exhibet capita 3,

4, 7 (mutilum), 8 (item mutilum), 17, 21, 23-44, 46, 47. Sic inscribitur tractatus

Antiochi in hoc cod.: 'Pmtopiou êk0eoug kai érri\uoig Ttepi τύv iß' ZuJòiuJv koi

πepi étépujv διαφόpujv €κ τύv 'AvtióXou 0m0aupúv °. Fol. 251*: Té\og τῶν τοῦ

fimtopiou.

II. — n, o.

n = Marc. 336 (saec. XV) fol. 228* sqq. Continet capita 1-3, 7-10, 12, 15-21, 23-44,

46-47, 52, 48-53.

Plane eadem exstant in codice

o = Marc. 324 (saec. XV) fol. 127v-132*.

1 Cf. quae praecedunt in cod. Berol. infra descripto.

* Praeter haec capita idem codex exhibet fol. 112: trepi στοράς έκ τύν ρmtopiou.

Inc.: τοῦ ZuJbuakoù eig τ£' uoipag òumpmuévov. Des.: öeï Zmteîv τῆς συλλήueuJg.

Edam ex codice Paris. 2506 qui idem caput praebet fol. 23*. De re vide Antiochum

apud Porphyrium, p. 194, 8 sqq.; Heph. Theb., II, 1 (p. 24 Engelbr.).
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III. — r, s.

Codicum quos supra enumeravi, nullus exhibet capita nisi quae in cod. L repe

riuntur. At duos inspexi codices pleniores, quos accuratius propediem describam.

Nunc haec satis erunt.

r = Monac. 287 (saec. XIV) fol. 107: 'Ek tùv 'AvriöXou 0noaupùv 8uh rnoig xai

€mriAmuig (sic) τάσης άστpovoμικῆς τéXvmς. Vides titulum congruere cum L;

atque etiam singulae lectiones hic illic concinnunt cum vetustissimo codice. Cod. r

continet haec capita in L exstantia: prooemium, 1, 2, 4-+5-+-6, 7-12, 15, 16, 19-|-22,

23, 29, 48, 47, particulam capitis 51, capitulum 53, quae praeter cap. 47, 48, 53 in

cod. r mutilata omnia diligenter contuli. Atque quamquam in r multa sunt inter

polata, multa omissa, tamen non sine fructu eo usus sum, quippe qui veras

lectiones interdum unus servaverit. Sed praeterea r exhibet capita aut 11 aut 14

opusculi Rhetoriani, quae in L non inveni. Haec cum aliis edam in catalogo

codicum astrologicorum Monacensium. -

s = Berol. 173 (Phillipp. gr. 1577, saec. XV) fol. 139-146". Inscribitur: 'Pntoptou

θησαυρὸς συvéxuJv τὸ τὰv τῆς άστρονομίας. Incipit caput primum : 'O

Zubiakòς κύκλος κινεῖται λο£ύς ἐXuJv τμήματα ι3'. Fol. 144' alterum caput sequi

tur : TTepi τῆς τύν ττλαvuJguévuv άστépujv qpύσ€u)g kai buvdμeujg kαί ύv kupueÜeu

μeAJv ékαστος' καί τί σημαίvel. Denique fol. 145' : érríÀuoig kai διήγησις τdvtujv

τύν τpoeupmuévuv. Inc. Tivog évekev tûv δύbekα Zubiujv, explicit fol. 146v, linea

extrema : ö éotvv Ü8up. Vides hoc unum caput e tribus in cod. Berol. habitis

etiam in codice L inveniri. Capita duo priora edam cum capitibus cod. r; caput

tertium contuli ad textum codicis L.

Capitulorum huius opusculi Porphyrianorum recensionem cur instituere

noluerim, paucis verbis dicam. Vix enim donec integrum habeas Porphyrium,

enucleare possis, quae sint verba Porphyrii, quae Rhetorii. Itaque ubi codd. L et r

ab editione Porphyrianae introductionis abhorreant, adnotare satis habeo. Res

tamen mere orthographicas neque hic neque alibi afferre mihi placuit; neque

manifestos recentiorum codicum errores cunctos transcripsi nisi gravioribus

rationibus commotus. [F. B.]

<“Pnto ptou> ék τύv 'AvtióXou 0mo aupúv éTt í\ u o 1 ς

koi διήγησις τὰσng άστρονομικῆς τέχvmg.

<TTpooiuiov>.

Tivog €v€κα τύν δύδekα ΣύδιuJv kuk\oeiòúς τ€τυχnκότων άπò Kpioû

thv άρχην έττοιmoúue9α καί μή μᾶλλον άπό Kapkivou, k00' δ δ κοσμι

kòς υροσκότος τ€τύχnkev, η άπό ^éovrog üς άπό ηλιακοῦ Zuyöíou, άλλὰ

1 Quem ad modum titulus opusculi legatur in singulis codicibus, videsis supra.

4&v€k€v r. ύτὸ κploÜ r : év κριοῦ L. 5trounoûue0a r. καθότι και κοσμικὸς q.

6 hλιακοῦ ZuJbtou q: hλ{ου L r.
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μάλλον τών δύο φωστήρων προετιμήθη ο τού "Αρεως οίκος ο Κριός;

λέγομεν ουν ότι επειδή σωματικά εποίησαν οι παλαιοί τα δώδεκα

ζώδια κατά τα μέλη του ανθρώπου, την αρχήν ποιησάμενοι από Κριού

φάσκοντες αυτόν είναι κεφαλήν, τον δε Ταύρον τράχηλον και εξής ακο

λούθως μέχρι ποδών, τούτου χάριν από του ηγεμονικωτέρου μέλους

του σημαίνοντος τον εγκέφαλον και πάντα όσα τή κεφαλή ανήκει, από

Κριού, την αρχήν εποιήσαντο. άλλως τε και τας δ' ηλικίας προς τας δ'

τροπάς εποιήσαντο από του εαρινού ζωδίου τουτ' έστιν από Κριού την

αρχήν λαβόντες το γάρ έαρ σημαίνει την γαλουχίαν, το δε θέρος την

νεότητα, το δε μετόπωρον την μέσηνήλικίαν, ο δε χειμών το γήρας. δ'

ούν εισι ζώδια και ταύτα τροπικά λέγονται και δ' στερεά και δ' δίσωμα.

και τροπικά μεν λέγονται καθ' ό του Ηλίου γινομένου εν τούτοις τοις

ζωδίοις αι τροπαι τών αέριων μεταβάλλονται οιον γινόμενος εν Κριώ

τροπικώ ζωδίω τροπήν άγει εαρινήν και ισημερινήν και από τότε ο μεν

αήρ ευδιότερος γίνεται, ή δε ήμέρα μηκύνεται από τών ίσων ώρών

γινόμενος δε εν Ταύρω στερεώ ζωδίω και εαρινώ σταθερώτερον και

αμετάτρεπτον ποιεί τον αέρα, την δε ημέραν επί πλέον αύξει γινόμενος

δε εν Διδύμοις δισώμιμ ζωδίω επαμφοτερίζει τον αέρα και ποιεί την

σύγκρασιν αυτού μεταξύ του έαρος και του θέρους, την δε ημέραν

επί πλέον αύξει. εν ταύτη ουν τη τριζωδίω απαρτίζεται το έαρ ό έστιν

αήρ. πάλιν δε γινόμενος ο "Ηλιος εν Καρκίνω τροπικώ ζωδίω τροπήν

άγει θερινήν και ο αήρ θερμότερος άρχεται γίνεσθαι και από τότε από

του μεγέθους της ημέρας αφαιρεί και προστίθησι <εις> το μέγεθος της

νυκτός πάλιν γινόμενος εν Λέοντι στερεώ ζωδίω και θερινώ σταθερώ

τερον και αμετάτρεπτον ποιεί τον αέρα, αφαιρών από του μεγέθους

τής ήμέρας και προστιθεις εις το μέγεθος τής νυκτός πάλιν γινόμενος

εν Παρθένιμ δισώμω ζωδίω επαμφοτερίζει τον αέρα και ποιεί την

σύγκρασιν αυτού μεταξύ του θέρους και του μετοπώρου, την δε νύκτα

επί πλέον αύξει και την ημέραν ελαττοι. εν ταύτη ουν τη τριζωδίω πλη

1 τών δύο φωστήρων om. L. προεκρίθη και προετιμήθη α. 2 λεγόμενος r.

ούν om. L r, ότι om. α. εποίησαν] επείπαν r. 3 ζώδια om. r. μέλη | τέλη r.

τών ανθρώπων r. ποιησάμενοι από κριού] από κριού ποιησώμεθα r. 4 και τον

ταύρον q. 6 ανήκε oodd. 7 άλλως- γήρας om. r.-Cf. Ρorph., p. 182. προς om.

Ls. 8 του om.L. 9 λαβόντες] εποίησαντο L. 10 δε ante μετ.om.q. ο δε] και ο α.

11 ζώδια λεγόμενα τροπικά r. και δ' στερεά om. L; τροπικά και δ' om. q. 12 καθότι

q. γενομένου α. 13 οιον] οι L. γενομένου α. 14 τροπή άγεται εαρινή και ισημε

ρινή g. μεν οrn. α. 15 ευκρατότερος γίνεται και ευδιηνότερος r: ευδειότερος L :

ευδιεινότερος α : ευδιηνότερος s. 16 γενομένου α (et sic semper). εν οm. q.

17 επιπλέον) πλέον r. 18 επαμφοτερίζειν r (etsic saepe) : επαμφοτερίζει ο αήρ και

ή σύνκρασις αυτού α. 19 ειρος L : αέρος rs. 20 τριζωδία α : τριζώδω r (et

sic semper). εστίν αήρ] εις τύπον είληπται του αέρος r. 21 γινόμενος om. r :

γενόμενος g (et sic saepe). ο ήλιος om. Ls. 22 άρχεσθαι r. από -μέγεθος]

του μεγέθους r: τώ μεγέθει α. 24 πάλιν om. r. τώ λέοντι r. 26 και - πάλιν

om. r. εις το μέγ.] τώ μεγέθει s. 27 δε εν r. 29 επί πλέον om. r. την ημέραν]

τον ήλιον r.
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ρούται το θέρος ό εστι πυρ. πάλιν γινόμενος ο ήλιος εν Ζυγώ τροπικώ

ζωδίω τροπήν άγει μετοπωρινήν και ισημερινήν και από τότε τρέπεται

ο αήρ επί το ψυχινώτερον ή δε νύξ μηκύνεται από τών ίσων ώρών

πάλιν γινόμενος εν Σκορπίιμ στερεώ ζωδίω σταθερώτερον και αμετά

τρεπτον ποιεί τον αέρα του μετοπώρου, αφαιρών το μέγεθος της ημέ

ρας και προστιθείς εις το μέγεθος της νυκτός πάλιν γινόμενος εν

Τοξότη δισώμω ζωδίω επαμφοτερίζει τον αέρα και ποιεί την σύγκρασιν

αυτού μεταξύ του μετοπώρου και του χειμώνος επί πλέον δε αφαιρεί

από του μεγέθους της ημέρας και προστίθησι εις το μέγεθος της

νυκτός. εν ταύτη (fol. 85'] ούν τη τριζωδίω πληρούται το μετόπωρον

ό εστι γή. πάλιν γινόμενος ο ήλιος εν Αίγοκέρωτι τροπικώ ζωδίω ποιεί

τροπήν χειμερινήν και από τότε τρέπεται ο αήρ επί το χειμoνικότερον

και άρχεται η ημέρα αύξειν, ή δε νυξ λήγειν πάλιν γινόμενος εν Υδρο

χόιμ στερεώ και χειμερινώ ζιμδίψ σταθερώτερον και αμετάτρεπτον

ποιεί τον αέρα του χειμώνος, αφαιρών από του μεγέθους της νυκτός

και προστιθεις εις το μέγεθος της ημέρας πάλιν γινόμενος εν Ιχθύσι

δισώμω ζωδίω επαμφοτερίζει τον αέρα και ποιεί την σύγκρασιν αυτού

μεταξύ του χειμώνος και του έαρος, αφαιρών του μεγέθους της νυκτός

και προστιθεις τώ μεγέθει τής ημέρας, επί τάς ισημερινάς ώρας, εν

ταύτη τη τριζωδίιμ απαρτίζεται ο χειμερινός αήρ ό εστιν ύδωρ.

1. Περί αρρενικών και θηλυκών ζιμ δίων και αρρενουμένων

και τεθηλυμμένων τόπων και αστέρων.

Αρρενικά μεν ζώδιά έστιν έξι Κριός, Δίδυμοι, Λέων, Ζυγός, Τοξότης,

Υδροχόος θηλυκά δε έξ Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπίος,

Αιγόκερως, Ιχθύες. αρρενικοί δε τόποι εισιν από του μεσουρανήματος

έως του ώροσκόπου θηλυκοί δε από του ώροσκόπου έως του υπό

γήν πάλιν αρρενικοί τόποι από του υπό γήν έως του δυτικού κέντρου

θηλυκοί δε από του δύνοντος έως του μεσουρανούντος. τούτων

ούν τών δ' τεταρτημορίων δύο μεν αρρενούνται και δύο θηλύνονται.

πάλιν δε αρρενικοί αστέρες εισίν "Ηλιος, Κρόνος, Ζεύς, Αρης,

1 δεις τύπον είληπται του πυρός r. ο ήλιος om. Lα. 3 ψυχρότερον r. 4 πάλιν

γίν.] γινόμενος δε r et sic infra saepius. 6 προστιθών L. το om. r. 7 τώ

25

30

τοξότη r. σύγκρησιν r. 9 προστιθεί L : προστίθει r: πρός s. 10 ουν om. q.

11 δ εις τύπον λαμβάνεται της γής r. γενόμενος r. ποιείται L α. 12 και

από τότε άρχεται L. χειμερινώτερον α. 13 αύξεσθαι η ημέρα α. νύκτα r.

λήγειν] ελαττούσθαι q. 16 προστιθών L. 17 σύγκρισιν r. 18 αέρος rs. 19 προσ

τιθών L. ημερινάς r. 20 ο χειμών δεις τύπον είληπται του ύδατος r. 21 Cf.

Ρtol., Ι, 4; Ρorph., p. 194. κ. α. κ. τεθ. om. r. 23 αρσενικά L q. εισιν αr.

24 εξ ζώδια L. 25 αρρενικών α. 26 θηλ. δ. α. τ. ώ. om. r; θηλυκών α. υπογείου

αντί μεσουρανήματος α. Αlias id genus lectiones e cod. α non notavi. 27 πάλιν

από του υπογείου τόπου έως του δυτικού κέντρου αρρενικοί r. 29 και δύο] δύο

δε α. 30 δε] ουν r.
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Ερμής θηλυκοί δε Σελήνη και Αφροδίτη. ουτοι δε οι αστέρες

ποτέ μεν αρρενούνται, ποτέ δε θηλύνονται και αρρενούνται μεν οι

αστέρες, εάν ξίμοι ανατολικοί τυγχάνωσι προς τον "Ηλιον, τουτ' έστιν

εν τοις ηγουμένοις ζωδίοις του Ηλίου τετυχηκότες από μοίρας ιε'

έγγιστα θηλύνονται δε, επαν εσπέριοι τύχωσι προς τον "Ηλιον τετυχη

κότες από μοίρας ιε' έγγιστα. πάλιν αρρενούνται οι αστέρες <εν>αρρε

νικοίς ζωδίοις τετυχηκότες και βόρειοι γινόμενοι θηλύνονται δε εν

θηλυκοίς και νοτείοις γινόμενοι. πάλιν αρρενούνται οι αστέρες εν αρρε

νικοίς τεταρτημορίοις τετυχηκότες, από του μεσουρανήματος έως του

ώροσκόπου και από του υπογείου έως του δύνοντος θηλύνονται δε εν

τοις θηλυκοίς τεταρτημορίοις, τούτ' έστιν από του ώροσκόπου έως του

υπό γήν ή από του δύνοντος έως του μεσουρανούντος. συμβάλλονται

δε οι αρρενούμενοι αστέρες εν τοις ήρρενωμένοις ζωδίοις ή τοις ήρρε

νωμένοις τεταρτημορίοις προς τας αρρενικάς γενέσεις ποιούσι γαρ

αυθάδεις, τολμηρούς, το ανδρείον εν εαυτοίς έχοντας τάς δε γυναίκας

ποιούσιν ασέμνους, αναισχύντους, τολμηράς, δυσυποτάκτους και προς

τάς συνουσίας ήρρενωμένας ήτοι τριβάδας. θηλυνόμενοι δε οι αστέρες

έκ τε τών φάσεων και τών ζωδίων και τών τεταρτημορίων ποιούσι

τους άνδρας μαλακούς, μαλακοψύχους, ατόλμους, πανταρβείς, θηλυ

νομένους και το επίπαν αποκόπους ή γυναικεία έργα αποτελούντας

τάς δε γυναίκας κατηφείς, αισχυντηλάς, εύγνώμονας, σεμνάς, υποτασ

σομένας τοίς ανδράσι και τους γυναικείους νόμους δεδιδαγμένας.

και ταύτα μεν περί τών εώων και εσπερίων ανατολικών αστέρων ειρή

καμεν οι γάρ δυτικοί και αφαιρεται τών αστέρων αδρανείς και ασθε

νέστεροι και ανώμαλοι περί τα πρακτικά τετυχήκασιν πλήν τών εγκαρ

δίων αστέρων. εγκάρδιοι δε αστέρες λέγονται οι συνοδεύοντες

ισομοίρως τώ Η νίιμ ή περί μοίρας ή παρά μοίρας. ταύτης δε της

φάσεως ουδείς τών αρχαίων εμνήσθη, ήμείς δε τή πείρα λαβόντες

υπετάξαμεν, επειδή και Πτολεμαίος συνοδικήν είπε την φάσιν μή

ειρηκώς αυτής την ενέργειαν.

1 και om. L. post αφροδίτη add. α : ερμής δε επίκoινoς. ουτοι μεν r. 2 και om.

r α. 2-3 οι αστέρες om. α. 3 επαν α : όταν r. εώοι om. α. ανατολικοί om. r.

τυγχάνονται r. τύχωσι α. 5 τον ήλιον] αυτόν α. 6 πάλιν - νοτείοις γινόμενοι

om. α. εν suppl. 7 θηλύνονται - γινόμενοι om. r, οι αστέρες om. g. 9 από -

τουτ' έστιν om. α. του in fin. lin. om. L. 12 ή] και α. 13 ειρημένοις α, ή και α.

15 τολμ. - έχοντας] ποιούσιν τολμηρούς, ανδρείους r: ποιούσιν γάρ αυθάδεις

om. L. αυτοίς α. 16 ποιούσιν om. r. πρός] περί r; om. L. 17 ήτοι τριβάδας

om. r. 19 μαλακοψύχους om. r. 20 και - αποτελούντας om. r. παράπαν α.

22 τοις ανδράσιν- δεδιδ. om. r. 23 περί scripsi, από cod. εσπερίων αστέρων r.

και εσπερίων om. g. 24 αφαιρεται] nempe αφαιρετικοί Κroll. ανδρανείς r.

26 άστρων r. 27 δε om. L. περί] υπέρ α. 28 εμνήσθην L. 29 επει g.

ΟΟΙΟ, ΚΙ,ΟR, 10
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2. Περί αιρέσεως τών αστέρων.

Επί τών ημερινών γενέσεων αίρεσιαρχούσιν "Ηλιος, Κρόνος, Ζεύς,

επί δε τών νυκτερινών Σελήνη, Αφροδίτη, Άρης. ο γαρ Ερμής επίκoινος

προς τας αιρέσεις καθέστηκεν. και αγαθοποιοί μεν νομίζονται "Ηλιος,

Ζεύς, Σελήνη, Αφροδίτη, κακοποιοί δε Κρόνος και Αρης ο γάρ Ερμής

επίκoινος μετά τών αγαθών αγαθός έστιν, και μετά τών κακοποιών

κακοποιός καθέστηκεν. περί δε τών αγαθοποιών και κακοποιών είπον ότι

νομίζονται έπει πολλάκις επί τινων γενέσεων οι κακοποιοί <κείμενοι>

καλώς φάσει και αιρέσει και τόπιμ μεγαλύνουσι τας τύχας, οι δε αγαθο

ποιοι κακώς κείμενοι βλάπτουσιν αυτάς. φησί γάρ Δωρόθεος περί

τούτου του κεφαλαίου ειπών τρίπλευροι γαρ κακοεργοι αμβλύνονται

αστήρ δε ουκέτι φαύλος έπει αγαθόν τόπον εύροι ουδε τόπος δε κακός

χρηστόν ότε ασπάζεται.

3. Περί τής τών ιβ' ζωδίων κράσεως.

Ειρήκαμεν είναι τον Κριόν πυρώδη, τον δε Ταύρον γεώδη, τους δε

Διδύμους αερώδεις, τον δε Καρκίνον υδατώδη πάλιν τον Λέοντα

πυρώδη, την δε Παρθένον γεώδη, τον δε Ζυγόν αερώδη, τον δε Σκορ

πίoν υδατώδη και πάλιν τον Τοξότην πυρώδη, τον δε Αιγοκέρωτα

γεώδη, τον δε Υδροχόον αερώδη, τους δε Ιχθύας υδατώδεις. ώς είναι

το μεν τρίγωνον Κριός Λέων Τοξότης πυρώδες, το δε τρίγωνον Ταύρος

Παρθένος Αιγόκερως γεώδες, το δε τρίγωνον Δίδυμοι Ζυγός Υδροχόος

αερώδες, το δε τρίγωνον Καρκίνος Σκορπίoς Ιχθύες υδατώδες. ουκ

ασκόπως δε είρηται τούτο παρά τοις παλαιοίς επειδή γάρ τα υλικά

πάντα εκ τούτων τών δ' στοιχείων ήτοι σωμάτων συνέστηκεν, ανάγκη

και τον άνθρωπον ώς της αυτής φύσεως κεκοινωνηκότα μετέχειν τού

των τών δ' στοιχείων. και προσέταξαν τα τέσσαρα κέντρα της γενέ

σεως κατά τας τέσσαρας κράσεις τούτων τών δ' στοιχείων, οιον εάν

Κριός ώρoσκοπήση τουτ' έστιν πυρώδες ζώδιον και Αιγόκερως μεσου

ρανήση τουτ' έστιν γεώδες ζώδιον και Ζυγόν δύνη αερώδες ζώδιον και

1 Cf. Ρtol., Ι, 5. Paul., C. 4". - Ηoc capitulum habetur etiam in cod. Νeapol., ΙΙ

C. 33, fol. 521" ubi inscribitur: περί αιρέσεων τών άστρων Αντιόχου. 2 αιρεσιάρ

χουσιν codd.; corr. Κroll. 5 και om. L. 6 μετά - καθέστηκεν οm. r. 7 περί-

νομίζονται] αγαθοποιοί και κακοποιοί νομίζονται ειπών, r. 8 επί codd.; corr.

Κroll. Ιdem add. κείμενοι. 11 είπεν L; om. r. 12 ουκ έστιν r. δε om. r.

13 χρηστότε ασπάζεται L. χρηστον ασπάζεται r. Τales fere fuisse Dorothei ver

sus conicias :

τρίπλευροι γαρ κακοεργοί

- - - - - - - - - - - - αμβλύνονται

αστηρ δ' ουκέτι φαύλος έπει αγαθόν τόπον εύροι"

ουδε τόπος δε κακός χρηστόν οπότ’ ασπάζοιτο.

15 Ειρήκαμεν: cf. cod. Βerol. 1577 (s), fol. 139 sq. δε om. d, item infra saepe.

18 και om. g. 21 διδύμοις L. 22 και ιχθύες q. 23 παρά] επί L. 24 άπαντα α.

25 και et ώς om. α. 26 προσέταξα L : προέταξαν α. 29 και - αρίστη om. L.

20

25
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Καρκίνος εν τώ υπό γην τύχη υδατώδες ζώδιον, έσται ή κρασις αρίστη.

πάλιν εάν ζητής τας επαναφοράς και τα αποκλίματα τών κέντρων, ευρή

σεις αυτά κατά τα τέσσαρα στοιχεία ακολούθως κείμενα.

4. Περί ζωδίων λεπρωδιών και αλφωδών και ψωροποιών

ή λειχήνων.

Ψώρας λέπρας λειχήνας αλφούς ποιεί η Σελήνη κακουμένη εν Κριώ

Καρκίνω Σκορπίιμ Αιγοκέρωτι Ιχθύσιν ου μόνον δε η Σελήνη αλλά και

ο κλήρος της τύχης ή του δαίμονος εν τοις ζωδίοις τούτοις τετυχηκότες

και υπό κακοποιών μόνον θεωρούμενοι. ποιούσι δε και υποκύρτους

τους ούτω γεννηθέντας.

5. Περί ζωδίων ασελγών.

Ασελγή και παθοποιά ζώδιά εισιν Κριός Ταύρος Αιγόκερως, Ιχθύες,

από μέρους δε και Ζυγός περί δε τούτων ακριβώς εν τοις πρόσθεν

εύρήσεις.

6. Περί ζωδίων σινοποιών εις τους οφθαλμούς.

Σινοποιά δε ζώδιά εισιν επί τους οφθαλμούς Ταύρος διά την πλειάδα,

Καρκίνος διά το νεφέλιον, Σκορπίος διά το κέντρον, Τοξότης διά την

ακίδα, Αιγόκερως διά την άκανθαν, Υδροχόος διά την κάλπην, από

μέρους δε και Λέων και περί τούτων δε ακριβέστερον εύρήσεις εν τοις

έμπροσθεν.

7. Περί υψωμάτων και ταπεινωμάτων.

Ειρηκότες ουν ακολούθως πασαν την φυσικήν σύγκρασιν τών

ζωδίων, επί τάς αιτίας τών υψωμάτων και ταπεινωμάτων και εναντιω

μάτων τών αστέρων<ελευσόμεθα» τίνος ένεκεν ένθα υψούται ό"Ηλιος,

εκεί ταπεινούται ο Κρόνος, και ένθα υψούται ο Κρόνος, εκεί ταπεινούται

ο "Ηλιος, λέγομεν γαρ είναι τον "Ηλιον πυρός και φωτός ταμείον και της

ημέρας δεσπότην τον δε Κρόνον πάλιν ψυχρόν σημαίνοντα το σκότος.

ένθα ουν υψούται το τής ημέρας φώς, εκεί ταπεινούται το σκότος και

ή νύξ και θερμαίνεται το ψυχρόν, ένθα δε το σκότος υψούται, εκεί

2 ευρίσκεις L. 4 λεπροδών αλφωδών και τών τοιούτων α : περί εμπαθών

ζωδίων r. 6 και αλφους g. ή om. L. κακωμένη L. εν οm. L r. 7 αιγοκέ

ρωτι om. r. 8 ήτοι α. τούτοις οn. r. 8-9 τετυχηκώς et θεωρούμενος g.

9 των κακοπ. α. 11 Inscriptionem om. r. - Cf anon. in Ludwich. Μaximo,

p. 108, 25. 12 ασελγή δε ζώδια και παθοποιά r. 13 περί - εύρήσεις om. r.

Αtvide capita περί των σινοτικών μοιρών των ζωδίων et Περί σινών, φαλακρών,

ποδαλγών, μαινομένων, ασελγών και τών λοιπών, αμae exstant in r. 15 om. r.

16 ζώδιά εισιν om. r, επι] διά r. 17 τα κέντρα r. 19 δε om. L r. 19-20 και-

έμπροσθεν οm. r. 21 περίl επί L. 22 πασαν την φυσικήν σύγκρασιν] περί φυσι

κών συγκρίσεων α. 23 επί τάς q : επί τε r: έτι τε L. 24 ελευσόμεθα οm. Lr, ex

coniectura addunt p q. 26 και λέγομενα. · φωτός και πυρός ταμίαν α. 28 ύψού

ται] αύξεται α. 29 και θερμαίν.] και om. r.
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ταπεινούται το φώς και <ή> ήμέρα μικροτέρα γίνεται. πάλιν τίνος ένεκα

ένθα υψούται ο Ζεύς, εκεί ταπεινούται ο Αρης, και ένθα υψούται <ό>

"Αρης, εκεί ταπεινούται ο Ζεύς, λέγομεν είναι τον Δία έφορον του

ζωτικού πνεύματος και δαψιλείας, τον δε "Αρεα θανάτου. ένθα ουν

αύξει το ζωτικόν πνεύμα, εκεί ταπεινούται ή του θανάτου ποιότης

ένθα δε αύξει ο θάνατος, εκεί ταπεινούται ή ζωή. πάλιν τίνος ένεκα ένθα

υψούται η Αφροδίτη, εκεί ταπεινούται ο Ερμής, και ένθα υψούται ο

Ερμής, εκεί ταπεινούται η Αφροδίτη, λέγομεν είναι τον Ερμήν λόγων

δεσπότην, την δε Αφροδίτην επιθυμίας και μίξεως έφορον. ένθα ουν

αύξει το λογικόν, εκεί ταπεινούται το επιθυμητικόν και ήδονικόν τής Μ 0

μίξεως ένθα δε υψούται το ορεκτικόν και ήδονικόν, εκεί ταπεινούται το

λογικόν. τίνος ουν ένεκεν ένθα υψούται η Σελήνη, εκεί ουδείς ταπει

νούται, και ένθα ταπεινούται η Σελήνη, εκεί ουδείς υψούται; λέγομεν

είναι την Σελήνην τύχην του παντός και δν ύψοί ή τύχη, ουδείς

ταπεινοί, και δν ταπεινοί ή τύχη, ουδείς υψώσαι δύναται.

8. Περί έναντιωμάτων τών αστέρων.

Τίνος ένεκεν οι οίκοι Ηλίου και Σελήνης εναντιούνται τοις οίκοις του

Κρόνου, λέγομεν είναι τον μεν "Ηλιον και την Σελήνην φωστήρας

κόσμου, τον δε Κρόνον σκότους <δεσπότην> όθεναει το φώς εναν

τιούται τώ σκότει, και το σκότος τώ φωτί. πάλιν τίνος χάριν εναν- 2

τιούνται οι οίκοι του Ερμού τοίς οίκοις του Διός και οι οίκοι του Διός

τοις οίκοις τού Ερμού, λέγομεν είναι τον Δία έφορον χρήματος και

δαψιλείας, τον δε Ερμήν λόγων αει δεσπότην αει ουν το λογικόν έναν

τιούται και καταφρονεί <τής> τών χρημάτων επιθυμίας και η δαψίλεια

εναντιούται τώ λογικώ. τίνος ουν ένεκα πάλιν οι οίκοι του Αρεως εναν

τιούνται τοις οίκοις της Αφροδίτης, λέγομεν είναι την Αφροδίτην

έφορον πάσης επιθυμίας και τέρψεως και ήδονής, τον δε "Αρεα παντός

φόβου και πολέμου και θυμού εναντιούται ούν αει το τερπνόν και

ορεκτικόν και ήδονικόν τώ φοβερώ και θυμικώ και πολεμικώ. ότι δε

τούτο ούτως έχει, και δει κατά το αληθές ούτως κρίνειν εν πάσι τοις

κεφαλαίοις τας τών αστέρων φύσεις προς τας αλλήλων σχηματουργίας.

1 ή suppl. μείωσιν δέχεται α. 2 o om. L (saepius). 3 λέγομεν ουν α. εύφο

ρον r (sic saepe). 8 ή αφροδ.- ύψούται om. L; ordinem transposuit g. λόγον L :

λόγου r. 10 της μίξεως - ηδονικόν om. r. 11 δε πάλιν α. ηδονικόν] ή ηδονή

της μίξεως q. 12 τίνος ουν] πάλιν τίνος rq. 13 εκεί om. q. 16 τών εναντιωμά

των g : τών ante αστέρων om. 1. 18 μεν οn. gr. 19 του κόσμου α. δεσπό

την suppl. 20 τώ σκότει] το σκότος Lr. τυ σκότος αεί τώ φωτί r. χάριν)

ένεκεν g. 22 χρημάτων g. 23 λόγων αει δεσπότην] δεσπότην τών λόγων α.

24 της suppl. επιθυμίας και της επιθυμίας αυτών α. 25 το λογικόν L. πάλιν

τίνος ένεκεν α : πάλιν τίνος χάριν r. 26 post αφροδ. add. r: και το ανάπαλιν.

27 έφορον onl. g. ηδονής αιτίαν q. 28 φόνου et θυμού αίτιον α. εναντιούνται

codd. ουν] δε r. 28-29 το τερπνόν τε και ηγεμονικόν και ορεκτικόν r. 30 δεί]

δή L. κατά αλήθειαν r. τοις bis scripsit L. 31 προς] και α. σχηματουργίας

φανερόνα.

")
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τίνος γαρ ένεκεν ο Αρης μετά της Αφροδίτης μοιχείας αποτελεί, ούκ

εστι δήλον ότι πάσα μοιχεία εξ ήδονής και φόβου συνέστηκε, τούτ'

έστιν από"Αρεως και Αφροδίτης; όρα δε πάλιν την Αφροδίτην συνού

σαν τώ Κρόνω, πώς ποιεί τους ούτω γεννηθέντας ασπέρμους, δυστέ

κνους, ρυπαρούς ή και αγάμους, μίξας αμφοτέρων τας φύσεις. ευρή

σεις την αιτίαν τού γαρ Κρόνου ψυχράς και ξηράς φύσεως τετυχηκότος

και, περί ών προείρηται, ψύχοντος και ξηραίνοντος το ήδονικόν και

σπερματικόν πνεύμα, πώς τεκνογόνος γενήσεται ή γάμους αρυπάρους

έξει δια το πρεσβυτικόν ή ρυπαρόν της φύσεως του αστέρος,

9. Περί τής τών τριγωνικών δεσποτών αιρέσεως.

Εκάστης ουν τριγωνικής πλευράς - τριγωνικής δε λέγω της διά ε'

ζωδίων αριθμουμένης οιον από Κριού εις Λέοντα, και από Λέοντος εις

Τοξότην, και από Τοξότου εις Κριόν γίνονται ζώδια ε' και αποτελούσι

τριγωνικήν πλευράν<ή>γραμμήν εν τώ ζωδιακώ κύκλιμ από μοιρών ρκ"

τρις γαρ εκατόν είκοσι γίνονται μοίραι τξ, άς τινας έχει μοίρας ο πάς

ζωδιακός κύκλος - ταύτης ουν της τριγωνικής πλευράς δεσπόζουσιν

ήμέρας μεν"Ηλιος, νυκτός δε Ζεύς τούτων δε τρίτος και επίκοινός εστι

Κρόνος. πάλιν Ταύρου Παρθένου Αίγοκέρωτος δεσπόζουσιν ήμέρας μεν

Αφροδίτη, νυκτός δε Σελήνη, τρίτος δε και επίκοινος "Αρης. πάλιν

Διδύμων Ζυγού Υδροχόου δεσπόζουσιν ήμέρας μεν Κρόνος, νυκτός δε

Ερμής, τρίτος δε και επίκοινος Ζεύς. πάλιν Καρκίνου Σκορπίου Ιχθύων

δεσπόζουσιν ήμέρας μεν Αφροδίτη, νυκτός δε "Αρης, τρίτος δε και

επίκoινoς Σελήνη. τούτων δε τών τριγωνικών δεσποτώντας χρήσεις

και τα αποτελέσματα εν τοις έμπροσθεν εύρήσεις.

10. Περί τών λς' δεκανών και τών παρανατελλόντων

αυτοίς και προσώπων.

Εst caput Porphyrii περί τών λς δεκανών κτλ., p. 199 sq. Αd quod

afferam ex Laurentiani discrepantiis haec : Ρorph. 199, 48 : β) ιβ'.

51 κατεμέρισαν. 52 δε τούτοις. 53 προειρημένοι. 54 ά τινα.

1 γάρ om. L. ουκ - τούτ εστιν] τούτ' έστιν πάσα κτλ. συνέστηκεν ήτοι g.

5 ή om. α : ή και om. r. αμφοτέρας α. και την αιτίαν εύρήσεις r. 6 κράσεως q.

7 περί ών] καθώς α. προείρηται : scilicet in capite Περί της τών πλανωμένων

φύσεως, αμod legitur in cod. s fol. 144'. και ψύχοντος L. 8 τεκνογόνον codd.,

corr. Κroll. ή γαμούσα ρυπαρούς L : ή γάμους ρυπαρούς r: ή γάμον έξει

αρύπαρoν α. 9 ή και ρυπαρόν α. 10 περί τριγωνικής δεσποτίας r. - Cf Doroth.

ap. Ηeph., Ι, 6. Ρtol., ΙΙ, 2. 11 εκάστη r. post πλευράς r addidit λόγον έχει

τoιόνδε. 12 post ζωδίων α inseruit από οιουδήποτε ζωδίου. 14 ή suppl. Υραμμι

κήν q. 15 τοις γαρ κέντροις r. μοίρας έχει α. 16 δεσπόζει L. 19 σελήνη r et man.

2L, άρης man. 1L. τούτων δε τρίτος r άρης α et L man. 2 : ζεύς L man. 1.

20 πάλιν διδύμων - ζεύς om. Lr : in marg. L addidit man. 2. 22 δεσπόζει L.

τρίτος usque ad finem capituli om. qp. 23 δεσποτικών r, 24 εν τοις εμπρ.

εύρ.] ταύτα υπογραψόμεθα r.
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200, 1 προειρημένους ή επικειμένους. 5 φιλότιμον] φίλοπλον. 6 τού]

τον ήλιον. 9 ουτοι] ουκέτι. Οod. r addit post υπεδείχθησαν :

Ταύτα δε πάνυ καλώς Τεύκρος ο Βαβυλώνιος εξέθετο ημείς δε

μερικώς υπομνήσομεν ούτως.

"Ιστέον ότι εν έκαστον ζώδιον δεκανούς έχει τρεις έκαστος δε δεκα

νός κεκλήρωται μοίρας δέκα εν εκάστη δε μοίρα ποιεί ό"Ηλιος ώρας κδ'

ήτοι νυχθήμερον έν.

Δεκανώ α' Κριού ποιεί κινδύνους, επιβουλάς, ρεύματα εν δε τώ β'

πλουσίους και ενδόξους, πλην ταχυθάνατοι εν δε τώ γ' νόσους, θορύ

βους, εν νεότητι κακοπάθειαν, εις δε το γήρας ευφροσύνην.

Δεκανώ α' Ταύρου ποιεί τον γεννηθέντα εξ αλλοτρίων πλούσιον

και επίδοξον εν δε τώ β' ποιεί την νεότητα μοχθηράν και τους κινδύ

νους ταχέως διαφεύγοντας εν δε τώ γ' ποιεί στρατιώτας, ευπoριστάς,

βεβαίους, συστατικούς, πολυχρονίους.

Δεκανώ α' Διδύμων ο γήμας ουκ ευτυχήσει, ουκ επιτηδεύσει, και

επί τέκνοις λυπηθήσεται εν τώ β' έξει γάμον ουκ επιτήδειον, σημαίνει

δε ευφορίαν στρατιών εν δε τώ τρίτω ποιεί πλουσίους, ενδόξους,

άρχοντας, πλην ταχυθάνατοι.

Δεκανώ α' Καρκίνου ποιεί δημοσιοπράκτους, και επί τέκνοις λυπη

θήσονται, περιλύπους εν νεότητι, εις δε το γήρας ευτυχεστάτους εν δε 2

τώ β' o γήμας ευχρηματίσει και εξ αλλοτρίων πραγμάτων ώφεληθήσεται

και λυπηθήσεται υπό γυναικός εν δε τώ γ' ο γεννηθείς εύγλωττος και

έν νεότητι περίλυπος, εις δε το γήρας ευφρανθήσεται.

Δεκανώ α' Λέοντος άρχοντας ποιεί και πλουσίους, και εν τώ τέλει

ευπορήσει, και γυναίκα προθάψει εν δε τώ β' και γ' φαυλότητα ποιεί

και μοχθηρίαν αποτελεί και τον ξενιτεύοντα διαφθείρει.

Δεκανώ α' Παρθένου κινδύνους ποιεί, και οι γεννώμενοι ορφανοί

ταχέως γενήσονται εν δε τώ β' και γ' ευτυχείς ποιεί και από γυναι

κείων συναφειών πλουτήσουσιν πλήν λυπηθήσονται εν γονεύσι και

τέκνοις.

Δεκανώ α' Ζυγού ο γεννηθείς εν νεότητι κινδυνεύσει, ύστερον δε

κτήσεται προφάσει υπογείων <ή> από ευρημάτων εν δε τώ β' πλουτή

σει εν τετραπόδοις πλήν ταχυθάνατος εν δε τώ γ' νόσους και θορύβους

υποστήσεται εν νεότητι, εν δε τώ γήραϊ ευφρανθήσεται υπό πολλών

τρόπων.

Δεκανώ α' Σκορπίου εξ έρμαϊκών ώφεληθήσεται και κληρονόμος

αναφανείται ενδόξων πραγμάτων εν δε τώ β' κινδύνους υποστήσεται εν

3 Εxcerptum Τeucri π. τ. παραν. in cod. Laur. 28, 34, f. 134' invenitur (cf. p. 69,

n. 1). Τextus ab hocce differt 4 Ρost ούτως addit manus 1 in codice r: ήτοι και

εικοστώ δευτέρω κεφαλαίω έμπροσθεν, scilicet in capitulo περί δεκανών ασελγο

ποιών (r, fol. 145'). 16 έξει scripsi, εις r. 20 correxi ex περίλυποι r, εις] εν r.

27 γενόμενοι r. 28 γυναικίαν συνάφειαν r. 29 πλουτίζουσιν r. γονείς r. 31 ή

add. Κroll. 33 γήρει r (talia porro non adnotavi). 36 αναφανεί r.

Η 5
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νεότητι εν δε τώ γ' ο γεννηθείς στρατεύσει και πολυχρονίσει πολλά

και γυναίκα προθάψει και εν τώ γήραϊ πλουτήσει.

Δεκανώ α' Τοξότου ο γεννηθείς ουκ επιτηδεύσει εν γυναιξί και επί

τέκνοις λυπηθήσεται εν δε τώ β' άλυπον βίον ζήσεται, πλήν επί ξένοις

τελευτήσει εν δε τώ γ' πλουσίους και ενδόξους ποιεί και κληρονομίαν

λήψεται εκ γυναικός.

Δεκανώ α' Αιγοκέρ ωτος δημοσιοπράκτους ποιεί, και επί τέκνοις

λυπηθήσονται, και εν νεότητι κινδυνεύσουσιν και εις το γήρας ευτυχή

σουσιν εν δε τώ β' ευχρήστους ποιεί και εξ ετέρων πραγμάτων ώφε

λουμένους εν δε τώ γ' οξύς γενήσεται, εύγλωττος, πατρικά χρήματα

απολέσας εν νεότητι κακοπαθήσει, εν δε τώ γήραϊ ευφρανθήσεται.

Δεκανώ α' Υδροχόου αγαθός γενήσεται και ευμετάβουλος και εν

γυναιξίν ευάρμοστος εν δε τώ β' και γ' φαύλους ποιεί, και εν νεότητι

μοχθηρίαν πραγμάτων φθορεύς και ένυλός τε και ένυγρος.

Δεκανώ α' Ιχθύων ο γεννηθείς πονηρός, ένυγρος, ψευδολόγος,

πλην ταχυθάνατος εν δε τώ β' και γ' ποιεί ευτυχείς και εξ ετέρων

πραγμάτων ώφελουμένους και εν γάμοις ευτυχούντας και εν τέκνοις

λυπηθήσονται.

11. Περί <τών> τών απλανών λαμπρών αστέρων και τών

παρανατελλόντων δυνάμεων.

Εst caput Ρorphyrii Περί τών απλανών λαμπρών αστέρων κτλ.

(p. 200). Ηae sunt codicum L et r lectiones memoratu dignae : Porph.

p. 200, 20 ο τύπος ο L. τύπος δε r. 24 αυτών είναι L. 27 ευρoν

αυτούς post έκτου μεγέθους habent Lr. 29 καθ' ά προειρήκαμεν L,

καθ' ά προείρηται r. 33 λΊ λη' r. του α' και του β' μεγέθους L, του α'

και β’ μεγ. r. 34 επί τώ ώροσκόπω et επί τώ μεσουρανήματι Lr.

36 σχηματίζοντες om. Lr. 39 αγαθώτερα Porph. et L; αuod r sic

correxit: εύχρηστον έσται το αποτέλεσμα της ψυχής, ει δε κακοποιού,

χείρον. 40 post ultimum verbum addit Rhetorius : εύρήσεις δε τα

αποτελέσματα τών ειρημένων αστέρων εν τοις εξής (τών ειρ. αστ.

Οm. L).

12. Περί τών ορίων κατ'Α ι γ υ π τ ί ο υ ς και Πτ ο λ ε μ α ι ο ν

και λαμπρών και σκιερών μοιρών.

35 Εst caput Ρorphyrii Περί (editum επι) τών ορίων κτλ., p. 200 sq.

Ηas codd. Lr lectiones notavi: 200, 40 ζώδια] όρια Lr. 45 δέκα r.

46 κατά την Lr. άς τινας-ευρήσεις om. r. 49 pro αυται scriptum

in L : μετά δε τών ορίων αυται. 51 και άλλαι-πλανήτων om. Lr.

52 pro όταν - 54 τύχην haec inveniuntur in Lr : όταν ούν τις τών

1 πολυχρονήσει r. 6 λήψει r, 13 ευαρμοτος r. 19 τών addidi. λαμπρών om.r.

20 δυνάμεων] αυτοίς r. 33 σκιαρύν L. 38 τι L.
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αστέρων ευρεθή <εν> οίκω αγαθοποιού και ορίοις αγαθοποιού λόγον

έχων προς την γένεσιν, αγαθοποιοί την τύχην, εάν δε ευρεθή <εν> οίκω

μεν αγαθοποιού, ορίοις δε κακοποιού, ελαττοι το αγαθόν της τύχης. ει

δε τύχοι <εν> οίκιμ κακοποιού και ορίοις κακοποιού, κακοί και αμαυροι

την τύχην. 54 ή] ει L. 201, 1 αποτελεσματουργίαν r. 4 την υπό

μνησιν r. 5 συμβαλλόντων-μόνοις om. r. συμβαλλόντων δε τα όρια

αυτού εν τοις αυτών αποτελέσμασιν μόνοις L. 6 οι δε L, οι ουν r.

8 oίπερ r. 9 ταύτας r. 10 ηναγκάσθην r.

13. Περί τών αναφορών τών ζ' κλιμάτων.

Τάς αναφοράς τών ζ' κλιμάτων υπέταξεν ο Πτολεμαίος ακριβώς

κατά λεπτόν διερευνήσας και τούτων δεόμεθα εν πάσαις γενεθλιακαϊς

μεθόδοις καθώς υπετάξεν εν τώ προχείρω κανόνι αυτού, οι δε

Αιγύπτιοι και Ουάλης παχυμερεστέρως μεν υπέταξαν τα ζ' κλίματα,

ενεργώς δε και τούτων δέομεθα εν ταις τών ζωδίων και τών αστέρων

συνανατολαϊς καθ' έκαστον κλίμα, καθώς φησιν εν τοις εαυτού αποτε

λέσμασιν Ουάλης.

14. Περί τής τών ζωδίων μελοθεσίας.

Εst caput Porphyrii p. 201. Ηaec adnotavi ex cod. L : p. 201, 12

Τάς μελοθεσίας τών ανθρώπων L. 14 τα ασινή] τον ασίνη L (pro τα

σίνη, cf. Ρtol. Τetrab. ΙΙΙ, 17). 15 τών κλήρων L. 16 αυτών L. και]

γαρ L. 19 σαφώς ποιησάμενος L. κατά etiam in L habetur.

15. Περί τριγώνων και τετραγώνων και διαμέτρων και τών

ασυνδέτων λόγον εχόντων προς άλληλα ώς εν τύπω

διαμέτρων.

Εst caput Porphyrii p. 201 sq. In codd. Lr has inveni varias

lectiones : p. 201, 24 συσχηματισμών L. 25 καθεστήκασι τρεις r και

μείζων et πασών om. r. 26 κατά - απεδείξαμεν οm. r. 28 αποδεί

ξομεν L. post χρονική praebet r : ώς υπέταξαν τινές τών αναφορών

τών ζωδίων ή δε γ' κτλ. 29 αν recte om. r. 30 υπέταξαν Lr. 31 και

τών αναφ. L. 32 και κοινή] ή κοινή L, ή καινή r. καθολική λέγεται

r. καθ'] εις L. καθ' - πλανώμεθα οm. r. 34 ο τού ηλίου r.

35 εφάνθη] έθαυμάσθη Lr. προσήλιον L. 37 πλατυκώς] βλαπτικώς r.

1 ευρεθή om. r. εν suppl. οίκω αγαθοποιώ r. 2 προς r] και L. τύχην]

ψυχήν r. εάν scripsi: ει Lr. εν suppl. οίκιμ om. r. 4 και om. r. 5 τη τύχη L;

την ψυχήν r. 10Cf. Ptolemaei et Τheonis tabul. ed. Ηalma, ΙΙ, 2 sqq. 13 Ουάλεις

codd. 15 συνανατολλαίς L. εν τοις εαυτ. αποτ. καθώς φησί L. 22 Ιn cod. n

sic inscribitur capitulo : περί της πλευράς τών τριγωνικών και τετραγωνικών και

εξαγωνικών σχημάτων; in cod. r: περί τριγωνικών τετραγωνικών και εξαγωνικών

ώς εν τύπω διαμέτρων.
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38 ούτε μήν r. εντός τών L. 39 ούτε δε r. 40 τών] τούτων L.

42 επειδή ου L. 43 συνίσχεν L. μερική L. 45 διά-πτολεμαίου om.

r. 47 ενήθην r. 48 δι' υποδείγματος L : διά υποδείγματος r. 49 εν

κριώ L. είναι] ών r. 50 β] ιβ' Lr. και τον άρεα τον δε άρεα L, τον

δε άρεα και r. 51 εΉ ιε' Lr. ποιών r. άναφορά L, αναφοράν r. κα'

λεπτά μ' r. 52 ς και L, και r (ς' om.). αναφοραί διδ. r. αναφοραι

καρκίνου Lr. 54 ρμ'}ρκ' Lr. ευρίσκων r. περί την r. p. 202, 1

ώρας] ς μοίρας L, μοίραν r. τους - ευρίσκω] την αναφοράν του

λέοντος, τουτ' έστιν τους λε' γίνονται ο' τούτους ποιήσας ενδεκάκις

ήμισυ ευρίσκονται r. 2 ενδεκάκη L. και ς"] και ήμισυ L. 3 ποιών

διά τών ξ' γίνονται χρόνοι ρκε' r (om. έσται - ομου). ξ' έσται χρόνοι

εξηντα γίνονται χρόνοι L. 5 ια' ς" ια' r. 7 πρώτην om. r. τον Ζ']

είναι μεν δία L, είναι τον μεν r. 8 υπο) από r. ζωδιακώς και χρονικώς

Ι, r. 9 απολείπονται r. 11 ούτω -28 αποτετμημέναι om.r. 13 λε"

με L. παρά τάς] περί της L. 14 διπλώσας L. 15 τους, τουτέστιν

τους λε' γίνονται L. 16 παρά τον L. χρόνους χιλίους τριακοσίους

ε' L. 17 ασποιώ L. 18 χρόνoι om. L. 19 ιη' στζ' μοίραι L. 20 απο

τελούσαι L. 21 μοιραν om. L. 24 ροθ' χρόνοι οίτινες]ριθ' Νε' αι

τινες L. 26 κύκλου L. 27 ιαωΊ α' L. 29 αϊτινες Lr.

16. Περί ασυνδέτων ζωδίων και συμπάθειαν εχόντων

προς άλληλα.

Ασύνδετα μεν ζώδιά εισι, συμπάθειαν δε έχοντα προς άλληλα

πάντα τα ισανάφορα ζώδια και ισοδυναμούντα και ομοζωνούντα οιον

ισανάφορα μεν Κριός και Ιχθύες, Δίδυμοι και Αιγόκερως, Καρκίνος

και Τοξότης, Παρθένος και Ζυγός ισοδυναμούντα δε Δίδυμοι <και>

Καρκίνος, Παρθένος και Κριός, Ζυγός και Ιχθύες, Τοξότης και Αιγόκε

ρως όμοζωνούντα δε Ταύρος πρός Ζυγόν, Κριός πρός Σκορπίον.

και τα μεν πλησία αλλήλων ζώδια ασύνδετα παντάπασιν άχρηστα προς

συμπάθειαν καθεστήκασιν. συμβάλλεται δε τούτο το κεφάλαιον εις τας

συναναφοράς των ζωδίων και τας συνανατολάς τών αστέρων, και προς

τάς φιλίας τε και συμπαθείας ανδρών τε και γυναικών και γονέων και

αδελφών και φίλων και δούλων.

20 τών ασυνδέτων Lα. 22 diversa docent Porphyrius, p. 193: περί ασυνδέτων

ζωδίων, et Ρaul. Αl. D 4". εισιν] και r. εχόντων Lr. 23 πάντα om. r. εις ανα

φορά r. οιον om. r. 24 ισανάφορα : cf. Ptol., Τetrab., Ι, 12. Αnon. apud Μaxim.

ed. Ludwich, p. 106, 5. 25 Κριός -26 Ζυγός] " Έ] % "Υ Φ ΤΙΡ = r.

Cod. α perperam hic enumerat etiam ίσανάφορα, ισοδυναμούντα, ομοζωνούντα

non ασύνδετα vel tetragona. 25 ισοδυναμούντα : cf. Ptol., Τetrab., Ι, 13.

Ηephaest. Ι, 10. Geminus, p. 10 D sq. 27 ομοζωνούντα : cf. Αnon. apud Μax.

ed Ludwich, p. 106, 4 ταύρος] τα r. 28 πλησία και r, πλησίον α. ασύνδ.

παντάπ. om. r. αχώριστα α. 29 το om. r. 30 συναναφοράς r. 31 τε om.

rq.
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17. Περί τετραγώνων συμπαθών τε και άσυμπαθών.

Τα μεν οΰν συμπάθειαν έχοντα προς άλληλα ίώδια κατά τετράγωνον

ίωδιακήν πλευράν είσι ταύτα· Ταύρος προς Ύδροχόον, και Λέων προς

Σκορπίον δια το ίσανάφορον πάλιν Λέων προς Ταΰρον και Σκορπίος

προς Ύδροχόον δια την ίσοδυναμίαν · καϊ Δίδυμοι προς ΤΤαρθένον και 5

ΤοΕότης προς Ίχθύας δια την όμοίωνίαν. τα δε άλλα πάντα τετράγωνα

άχρηστα είς συμπάθειαν τυγχάνουσιν. πάσα δε τετράγωνος πλευρά

καθέστηκε δια μοιρών η', ή δε εξάγωνος δια μοιρών Ε', τετράκις γαρ

ς' τξ' και έΗάκις £' τΕ', ή δε διάμετρος δια μοιρών ρπ', δις γαρ ρπ'

γίνονται τΓ, ας τινας ό πάς κύκλος έχει μοίρας. 40

18. Περί των δωδεκατημορίων των αστέρων.

Τα δωδεκατημόρια των μοιρών των αστέρων τριχώς οι παλαιοί

έ£έθεντο· και ό μεν Παύλος εν τη εισαγωγή αυτού εΐπεν ποιεκτθαι

ΐσας τάς του αστέρος μοίρας παρά τον ιγ' και άπολύειν από του αύτοΟ

Ζωδίου ανά μοιρών λ' και οπού αν καταντήση ό αριθμός, εν έκείνω τω 1 5

£ωδίψ εστί το δωδεκατημόριον του αστέρος, ό δε Δωρόθεος λέγει

εν τω ια' βιβλίω παρά τον ιβ' ποιεΐσθαιτάς μοίρας, ό δε Πτολεμαίος

λέγει εν τω κς' κεφαλαίω του α' βιβλίου παρά τον δύο ήμισυ

άπολύειν τάς μοίρας κατά ίώδιον. εγώ δε εκ πείρας μάλλον εΰρον

συναινούσαν την μέθοδον Δωροθέου τη Πτολεμαίου" και ταυταις 2ο

μάλλον συναινώ ταΐς μεθόδοις, λέγω δε ταΐς παρά τον ιβ', και ταΐς παρά

τον β' ήμισυ· ούτως γαρ καταλήγουσιν αί δύο μέθοδοι είς το αυτό

ίώδιον, οΤον ως εν ύποδείγματι· έτυχεν Σελήνη Ταύροι μοίρα κε'·

ταύτα δωδεκάκις ποιήσας ευρον μοίρας τ' · ταύτας απέλυσα από Ταύ

ρου ανά μοιρών λ' και κατέληΕεν Ύδροχόω μοίρας λ' είς άναπλή- 25

ρωσιν των Ζωδίων · πάλιν δε ταύτας τάς κε' μοίρας απέλυσα από Ταύ-

Οίΐρ. 17 ϊη οοάά. η βΐ Γ οοηίπηοΐιιιη ββΐ β,ηΐβοβάβηΐί (α&ββΐ 5ΐιρβΓ5κπρΙϊο). Ιη οοά. ιη

ϊηβοπΜΙιΐΓ : Περί των συμπαθούντων άλλήλοις Ζωδίων κατά τετραγωνικήν πλευ

ράν. 2 Πάλιν ουν τα μεν Γ. εχόντων Ιι. 3 βΐ 4 και βΐ δια το ίσανοίφορον οπι. Γ.

5 πάλιν — ύδροχόον] και ταύρος προς σκορπίοντ. (Ί τετράγωνα οιη. Γ. 7 είς]

προς Γ. τυγχάνουσιν οιη. Γ. 8 καθεστήκασιν ς. δε] και Γ. 9 και έΕάκις Η' τ£' οπι.

ΙιΓ. 10 γίνονται οπι. Γη. όίτινα Ιι. ας μοίρας <χ. ?χει μοίρας] ακριβώς διαφέρει Γ.

μοίρας οπι.ς. 11 ϋ& Γβΐϊοηβ άΌάβο&Ιβιηοποπιιη ν 8οα1ί§;6Γ αά Μαηίΐίιιιη 6(1.3.. 1665,

ρ&£. 162. 13 Ιιαιιθβΐ Ραυίΐ Α1βχ3ηάΓ. οβριιΐ περί δωδεκατημορίου ίοΐ. Η 4".

17 Ιδ ίιιϊΐ ιιΐΐίπιιΐδ ορβπδ 1ί1)βΓ : ν. 8ΐιρΓ& ρ. 82 ςιΐ3β Οΐίνίβπ βχβοπρδίΐ βχ ΐΓαοΙ&Ιιι

ΜΕ13&1&6 : Ό Δωρόθεος (εΊ-έθετο) βιβλία ια'' ήγουν περί γενεθλίων δ', περί ερωτή

σεων γ'' περί λογισμό^ γ' και περί των συνόδων α'. 8βά ίη Κΐιβίοπί ίβχΐιι 8οπ1)βη-

άιιηι 6856 οβηδβο ι' ρΐΌ ια'; ηβςιιβ βηίιη αρίβ οειρίΐυΐιιιη όβ θοο'βο&ΙβπιΟΓϋβ ςιιαάπιΐ

αά Η1)Γΐιιη περί συνόδων, ίιηιηο νβπ> αά 1ί1)Γθ5 περί λογισμών. — Ε&ηιίβηι αο

ΟοΓοΛβιΐΒ δβςιιιιηίιΐΓ Γ&ΐίοηβιη ΜβηίΙίΐΐΒ, II, 725 δςη.; ΓΊπιποιίδ, II, 13 ; Ηερίι&ββίϊο, Ι,

18. Οοιηιηβηΐ. αηοη. ίη Ρίοΐ. Ταΐταύ., ρ. 48 (υΜ ίάβιη ΟοΓοΙΙιβυδ Ι&υά&ΙιαΓ). 17 Υϊάβ

ΡΙοΙβπίΕίβί 7>ίί·ίΐ6., Ι, 22, βά. 3. 1535, Γοΐ. 13Γ, 26. Νβςιιβ Ι&ιηεη ρροΐιαΐ Γΐοΐβιη&βϊΐδ

άοάβοαίβιηοποηιιη αΌοΙπηαιη, ίπιιηο οιηηβιη βοηιπι νίιη αιιΓβΓί. ΜβΙΗοάιιιη α

Ρίοΐβιτιαεο ΐΓαίίΙ&ιη βηβ,ΓΓβηΙ οοηιιηβηΙβπυΒ &ηοηνιηί ίη Ρίοΐ. Τ(1>·α1>., ρ. 47 8ο;. βΐ

ΡοΓρηνπί 1η(>·θ(ΐΗ€ΐίο, ρ. 194. 20 τη 3(.τίρ3ί] την Ιι.
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ρου ανά δύο ήμισυ· καταλήγει εν Ύδροχόψ είς άναπλήρωσιν του

£ωδίου προς τάς δύο ήμισυ μοίρας, ει δε ποιήσω^τάς κε' παρά τον ιγ'

καταλήγει ό αριθμός είς τους Ίχθύας μοίρας κε' και αυτή ή διαφορά

πολλή καθεστηκεν. το δε άναγκαΐόν εστίν ή των δωδεκατημορίων μέθο-

δ δος είς τάς γενέσεις· ύπεθέμην δε αυτών και τα αποτελέσματα, ίνα μη

ως εν παρέργψ τινές ταύτα χρήσωνται .

19. Περί άκουόντων και βλεπόντων.

Συμβάλλονται δε και τα άκούοντα και βλέποντα Ζώδια έπϊ φυγών και

κινδύνων, φάσεων άμα δε και αγγελιών, της Σελήνης προς τον του

10 Έρμου ή τους άγαθοποιούς κατά πάροδον φερομένης κατ' αρχής των

είς τούτο το μέρος εξεταζομένων, είσιν δε τα βλέποντα Σώδια άλληλα

ταύτα- οι Δίδυμοι βλέπουσιν τον Λέοντα ·καϊ ό Λέων βλέπει τους Διδύ

μους· ομοίως δε και άκούουσιν αλλήλων ό Σκορπίοςτής Παρθένου και

ή Παρθένος του Σκορπίου και έΕής ακολούθως.

45 20. Περί έπιθεωρίας.

Τούτων ούτως διαιρουμένων έπιθεωρεΐν λέγεται ήτοι έπιμαρτυρεΐν ό

ηγούμενος τον έττόμενον ήτοι κατά έΕάγωνον ή τετράγωνον ή τρίγωνον

ί| διάμετρον απέρχεται γαρ είς τα προηγούμενα φερομένου αύτοΰ.τήν

γαρ έναντίαν κίνησιν οί πλανήται κινούνται των Ζωδίων όμως μέντοι

2ο ποιούνται τον ίδιον δρόμον και συμπεριφέρονται αύτω καθ' έκάστην

ήμέραν και νύκτα.

21. Περί ακτινοβολίας.

Άκτινοβολεΐν λέγεται κατά τα είρημένα δ' σχήματα ό επόμενος τον

ήγούμενον ή γαρ του πυρός αύτοΰ άκτις έπι τα επόμενα φέρεται αύτοΰ

28 άπιόντος έπι τα ήγούμενα' οίον ό εν Κριω επιθεωρεί τον εν Καρκίναν και

ό εν Καρκίνψ ακτινοβολεί τον εν Κριω.

22. Περί δεΕιών και αριστερών πλευρών.

Δε£ιά δε σχήματα εστίν τα εν τοις ήγουμένοις του Ζωδιακού, αριστερά

δε. τα επόμενα, οίον Καρκίνος ώροσκοπεΐ μοίρας λ', δείιόν έΗάγωνον

3 αίίτη δοπρβί] αύτη Ιι. 4 το] ΚΓΟ!! οοηΐ. δτι. 5 δε άβΐ. Κπ)11. 6 χρήσονταιίι.

7 ΑΙΛϊηο πινιΐίει ιηαηιΐδ Γβοβηβ (ο. ΒΕΟΟ. XVI) οοιτβχΐΐ ίη Ιι. περί βλεπόντων

κοί άκουόνταιν δεξιών και αριστερών ι· (86(|ΐηιηΙυΓ οίΐρ. 1 9 βΐ 22). — Οί. ΡοΓρΙι.,

ρ. 193. Αηοη^ηι. ϊη Μαχ. 106, 10. 8 συμβαλόντα Γ. δε και] και οιη. Ιι. τα επί Γ.

9 αγγέλων Γ. 10 ή — έΣεταΣομίναιν οιη. Γ. 12 τψ λ^οντι Ιι. βλέπει οιη. η

13 ομοίως — αλλήλων] κα'ι τα αλλήλων άκούοντα Γ. κριός βΐ κριφ ΙιΓ ρΓΟ σκορ

πιός βΐ σκορπιού, ςυοά βοπρβί δβοιιηοΊιπι αηοη. ίη Ιιΐιά\ν. ΜΕΧΪΠΙΟ. 14 και Κ. άκ.

οιη. Γ. Ιη ΓηαΓ^ίηβ βοά. Ιι ςααβάαπι 8.ηηοΙανίΙ ηιαη. 1 ηιιηο ραΓίίπι &1)5θί85α : ... των

κεφαλαίων ...με είς τάς κτ : ο ...τε δραπετών ... αγγελιών και ... παθείας, φΐαβ

αά οαρ. 19 ρβΓίίηβΓβ νίάβηΙιΐΓ, οϊ. Αηοη. ιη ίιυθνν. Μαχ., ρ. 112, 8. Ιό Οί. Ρορρίι.,

ρ. 189, 20. 16 άβ έπιμαρτυρία ν. Ροπρίι., ρ. 186. 22 Οί. ΡοΓρη., ρ. 189, βχ φΐο

Η&βρη&δϋο, Ι, 10 ηοηηυΐΐα αιΐ τβΛυηι βχδοπρδΐί. των ηγουμένων Ιι. 25 ό <}

βΐ Ιι πίΕΐη. 2' (οπι. ηιαη. 1). τον] του Ιι. 27 οιη. Γ, ν. 8ΐιρΓ& &ά οαρϊΐ. 19. — ΟΓ

Ροτρη., ρ. 187. Ρίπη., Π, 22. 28 Τα μεν δεξιά σχήματα του Ζωδιακού είσΐ τα ήγού-

μενα Γ. 29 ώροσκοπεΐ οιη. Γ.
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Δίδυμοι μοίρας α', τετράγωνον δε Ταύρος μοίρας α', τρίγωνον Κριός

μοίρας α' και παν το υπέρ γήν ήμισφαίριον. αριστερον δε εξάγωνον

Παρθένος μοίρας λ', τετράγωνον Ζυγός μοίρας λ', τρίγωνον Σκορπίος

μοίρας λ' και παν το υπό γήν ήμισφαίριον, δεξιά ουν σχήματά έστιν

όσα εν τοις ηγουμένοις εστίν αφ' οΐου δήποτε ουν μέρους του ζωδίου,

αριστερά δε τα επόμενα.

23. Περί δορυφορίας τών αστέρων.

Δορυφορία δέ έστιν, όταν εν οίκιμ ή υψώματι ιδίψ αστέρα επίκεν

τρον έτερος εν οίκω ή υψώματι ιδίω ακτινοβολή οιον της Αφροδίτης εν

Ζυγώ ούσης, Κρόνου δε εν Αιγοκέρωτι ακτινοβοληθήσεται υπό Κρό

νου ή πάλιν Κρόνου εν Ζυγώ όντος ακτινοβολήσει αυτόν από του Αιγο

κέρωτος "Αρης, ή πάλιν αντί του Κρόνου την Αφροδίτην ή πάλιν ο

Ζεύς από του Τοξότου, και Αφροδίτη εν Ζυγώ ή έμπαλιν κειμένων τών

αστέρων εις τόν ώροσκόπον ή το μεσουράνημα ενημερινή γενέσει

ημερινός, νυκτερινή δε νυκτερινός δορυφορήσει, καν εν αλλοτρίω οίκιμ

ή υψώματι τυγχάνη ότε δορυφορών και ο δορυφορούμενος ή όταν

επίκεντρος εν τώ ώροσκόπιμ ή τώ μεσουρανήματι φωστήρ ή, καν εν

αλλοτρίω οίκιμ τυγχάνη αστήρ της αιρέσεως, ακτινοβολήσει "Ηλιον μεν

εις την προαναφερομένην μοιραν, Σελήνην δε εις την επαναφερομένην

οίον επί του ώροσκόπου Σελήνης ούσης ή Αφροδίτη εκ Παρθένου ή

από Ζυγού ακτινοβολήσει. έτι δε δορυφορία λέγεται, όταν του Ηλίου ή

της Σελήνης επικέντρων όντων αστήρ της αιρέσεως δορυφορήση.

24. Περί δορυφορίας παραιρέτων.

Παρ' αίρεσιν δε δορυφορούσιν, όταν οι ημερινοί τους νυκτερινούς

δορυφορήσωσιν και οι νυκτερινοί τους ήμερινούς.

25. Περί συμφωνίας.

Σύμφωνοι δε και άλλων μείζονες αι τριγωνικαί δορυφορίαι και αι

τετράγωνοι αι γάρ εξάγωνοι ανειμένως ενεργούσιν.

1 pro α' in L man. 2 corr. λ. μοίραν μίαν L. 3 Λέων μοίρ. λ', τετράγωνον

Παρθένος μοίρ. λ', τρίγωνον ζυγός codd., correxi. μοίραν L. 5 εστίν αφ'] εστίν

om. r. μέρος r. 7 Cf Ρorphyr., p. 190 sq. et Ηephaest., Ι, 17, αμem omnia sua

ex Porphyrio esse mutuatum Εngelbrechtium fugit. - In m inscribitur : περί

δορυφορίας; in r: π. δορυφορίας αστέρων. 9 ακτινοβολήσει L; ακτινοβολεί r.

12 αντί L d| αυτόν r. τή αφροδίτη ή ο ζεύς L; τη αφροδιτη ή πάλιν ο ζεύς r, την

αφροδίτην ή τον δία α. 14 τό] τώ r. 16 τυγχάνει L : τύχει r: τυγχάνωσιν α.

ό τε] είτε ο r, o om. L. 17επίκεντρον L. εν τώ corr. L"] τον L"r. ώροσκόπον

Ι." (corr. man. 2). μεσουράνημα L" (corr. L"). φωστήρα L: φωστήρει r. 18 μεν

εις την L] ή r. 19 δε και r. 20 εν παρθένιμ r. 23 cap. 24 in codd. a, m, n, o, p, α

sine titulo cum priore coniungitur; in cod. r capitul. 24 non extat. 27 και om. L.

άλλων scripsi] αλλήλων L.α. 28 ανειμέναι L.
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26. Περί επι δεκατείας.

Επιδεκατεία και καθυπερτέρησίς εστιν, όταν <αστήρ» εν τώ δεκάτω

τόπω κείμενος τώ ευωνύμιμ τετραγωνίζη. Καρκίνος ώροσκόπος έσται,

καθυπερτερούσιν ουν οι εν Κριώ τον εν Καρκίνιμ. ετέρα δε λέγεται

καθυπερτέρησις, όταν ενδεξιώ τόπιμ υπάρχων τις τον εν τώ αριστερώ

τριγώνω ή τετραγώνιμ ή εξαγώνω επιθεωρή.

27. Περί κακώσεως και άχρηματίστων τόπων.

Κάκωσις λέγεται, όταν υπό κακοποιών τις ακτινοβολήται ή εμπεριέχη

ται, ή εν συναφή φθοροποιού ή εν κολλήσει γένηται, ή διαμετρήται, ή

οικοδεσποτήται υπό κακώς κειμένου εν τοις άχρηματίστoις τόποις, οί

εισιν το έκτον από ώροσκόπου και ο τρίτος και ο δεύτερος και ο όγδοος

και ο δωδέκατος.

28. Περί χρηματιζόντων <τόπω ν>.

Χρηματιστικοί μεν τόποι εισί τα τέσσαρα κέντρα και τα β' τρίγωνα

15 εκάτερα τα ώροσκόπου και ή επαναφορά του μεσουρανήματος.

20

25

29. Περί ιδιοπροσωπίας.

Ιδιοπροσωπείν λέγεται, όταν προς <τον>"Ηλιον ή την Σελήνην αστήρ

τις προσεγγίζηται, ώσπερ ο οίκος αυτού προς τους αυτών οίκους,

προς "Ηλιον μεν εσπέριος, προς δε την Σελήνην εώος οιον "Ηλιος μέν

εστιν Λέοντι, Σελήνη δε Καρκίνω, Αφροδίτη δε Ταύρω του Ηλίου

όντος εν Λέοντι γνωστόν ότι ιδιοπροσωπεί έστι γαρ εν ιδίω οίκω και

αρρενικώ ζωδίω ει δε ήν εν Ταύριμ Αφροδίτη, ομοίως ιδιοπροσωπεί

ούσης της Σελήνης εώας και εν θηλυκώ ζωδίιμ.

30. Περί μετοχής.

χΥ

Μετοχή δέ εστιν, όταν δύο πλάνητες επιπαρώσι ζωδίω ενί ή εφο

ρώσιν αυτό, τυγχάνει δε του μεν οίκος, του δε ύψωμα .

1 περί επιδ κατείας και καθυπερτερήσεως a, m, g. - Cf Porph., p. 188. 2 αστήρ

suppl. αυτώ codd., δεκάτω scripsi. 3 την ευώνυμον q. έσται] έσται κριός μεσ

συράνημα g. 4 τόν] του α. 5 τόν scripsi] τών L; του g. 7 κακώσεων L. Fere

totum caput exscriptum est ex Porph., p. 190. 8 κάκωσις δε α. 10 κακού L, corr.

man. 2 οι - δωδέκατος om. a, m, α. 13 L" add. : και αγαθών και πρακτι

κών τόπων του πίνακος. In codd. a, m, n, q hoc capitulum cum priore coniungi

tur. - Cf Ρorph., p. 193. 14 μεν L m] δε aq. 15 εκατέρου του q. τα] του coni.

Κroll. επαναφορά Ρorph., α; αναφορά L. 16 cf. Ηephaest., Ι, 19. ιδιοτροπίας

et 17 ιδιοτροπείν r. 17 και r. 18 ο οίκος] ώς είκώς r. 19 εσπέριοι et εώοι

codd. 23 ούσα L. post ζωδίω interpolavit r : ώσαύτως ο κρόνος εν αιγοκέ

ρωτι και ζεύς εν τοξότη και άρης εν κριώ και ερμής και (sic) εν διδύμοις κατά τον

της ακολουθείας λόγoν. 25 ενί om. L. - Cf. Ρorph., p. 190.
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31. Περί ανταναλύσεως.

Αντανάλυσις δέ έστιν, όταν οι ημερινοί τους τών νυκτερινών τόπους

έχωσι και οι νυκτερινοί τους τών ημερινών, ή όταν επικείμενοι τοις

ζωδίοις αστέρες καλώς χρηματισθώσιν, οι δε οικοδεσπόται τών ζωδίων

εν κακώσει υπάρχωσι μή χρηματίζοντες.

32. Περί δεσποτείας αλλήλων.

Δεσπόται δε αλλήλων λέγονται, όταν του μεν ύψωμα, του δε οίκος

ή, εν οις τυγχάνουσι ζωδίοις οι αστέρες.

33. Περί οικοδεσπότου.

Οικοδεσπότης δε λέγεται, όταν πλείονας έχη λόγους οικοδεσποτείας

έν τινι τών ζιμδίων λέγω δε οίκου υψώματος τριγώνου ορίου φάσεως

ή συσχηματισμού. -

34. Περί κολλήσεως.

Κόλλησίς εστιν ήτοι συναφή κυριωτάτη, όταν άστρον άστριμ προσέρ

χηται το τάχιον τώ βραδίονι, ει μη πλέον απέχει μοιρών τριών.

35. Περί συναφής.

Συναφή δέ εστιν ή κόλλησις Σελήνης, όταν νυχθημέρου δρόμον απέχη

κατά την συνοδικήν μοιραν.

36. Περί μεσεμβολή σεως.

Μεσεμβόλησις δέ έστιν, όταν αστήρ εις τάς μέσας μοίρας της

συναφής τας ακτίνας βάλλη.

37. Περί παραλλαγής.

Παραλλαγή δέ εστιν, όταν τις τών αστέρων παραλλάξη ήτοι σωματι

κώς ή κατά σχήμα την του ετέρου αστέρος μοιραν.

38. Περί συνδέσμου.

Υπό σύνδεσμον δε λέγεται φέρεσθαι την Σελήνην, όταν από ιε' μοι

ρών του Ηλίου γένηται λύειν δε αυτόν, όταν παραλλάξασα αυτόν απέχη

τας αυτάς μοίρας του Ηλίου το δε αυτό και επί της πανσελήνου

λέγεται. ούσα γάρ προ ιε' μοιρών της πανσελήνου έρχεται επί τον

σύνδεσμον αποστάσα δε εις το οπίσω λύει αυτόν.

2 Fere eadem praebet Porph., 1. 1. 3 έχουσιν L. 5 εν δε L. υπάρχουσι L.

6 Ιn codd. a, m, q, p, f capitula 32-44 coniuncta sunt sub communi titulo : Εξήγη

σις τών εν τοις αποτελέσμασιν ονομάτων (περί τών κτλ. m). 9 Cf. Hephaest.,

Ι, 13. 13-16 Cf Ρorph., p. 187. Ηeph., Ι, 14, 15 το βραδείον L. μοίρας τρεις L.

19 Cf. Porph., p. 188. 20 αστήρ L' et Porph., ο ήλιος L" et q manifesto errore.

22 Cf. Ρorph, p. 187. 24 αστέρος L"] άστρου L". 26 Υπό om. q. δε om. L. ιε'

μοίρας g. 28 του ηλίου om. L". 29 ούσα] ούτως α.
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39. Περί κενοδρομίας.

Κενοδρομία δέ εστι Σελήνης, όταν μηδενί συνάπτη μήτε σωματικώς

μήτε κατά σχήμα. -

40. Περί ομορ οήσεως.

Ομορόησις δέ εστιν, όταν εν τοις αυτοίς ορίοις αστέρες ώσιν ήτοι
ΧΑ 2

κατά σώμα ή σχήμα ή αλλήλους εφορώσιν ορίοις αστέρος του αυτού.

41. Περί εμπερισχέσεως.

Εμπερίσχεσις δέ έστιν, όταν δύο πλάνητες ένα μέσον έχωσι καθ'

οιονδήποτε σχήμα, μηδενός ετέρου εν τοις μέσοις ακτίνα βάλλοντος

εντός επτά μοιρών επί τά πρόσω ή οπίσω.

42. Περί τών εν δυνάμει αστέρων.

Εν δυνάμει δε εις έκαστος λέγεται είναι τών πλανητών, όταν εν

οίκιμ ιδίω ή υψώματι ή ορίοις ή οικεία φάσει ή συσχηματισμώ τύχη ή

ευτονωτέρω τινί τόπιμ της δωδεκατoπίας.

43. Περί λαμπηνών.

Εν λαμπήναις δε ιδίαις εισιν οι πλάνητες, επειδαν εν οίκω ιδίω ή

υψώματι ή ορίοις ευρεθώσι χαίρουσι δε τοις τόποις τούτοις καν υπό

τας αυγάς του Ηλίου ευρίσκωνται επαύξουσι γαρ οι μεν αγαθαποιοι τα

αγαθά, οι δε κακοποιοί μεταβάλλονται εις αγαθοποιίαν.

44. Περί του πώς χαίρουσιν οι αστέρες.

Χαίρειν δε λέγονται οι αστέρες Κρόνος μεν και Ζευς και Άρης εώοι

όντες και συσχηματιζόμενοι, Σελήνη δε και Αφροδίτη εσπέριοι. έτι

Κρόνος μεν και Ζευς και Άρης χαίρουσι σχηματιζόμενοι εν τοις τεταρ

τημορίοις τοις από του ώροσκόπου μέχρι του μεσουρανήματος και από

του δύνoντος μέχρι του υπό γήν ή δε Σελήνη και Αφροδίτη εν τοις

εναλλάξ τεταρτημορίοις ο δε Ερμής αμφοτέραις ταις αιρέσεσι διά το

επίκoινoν είναι αυτόν, και οι μεν ήμερινοί δι' ημέρας υπέργειοι χαίρουσιν,

οι δε νυκτερινοί υπόγειοι και πάλιν οι νυκτερινοί διά νυκτός υπέργειοι

χαίρουσιν, οι δε ήμερινοί υπόγειοι.

1 Cf Ρorph., p. 189. 2 συνάπτη d] ουν απάτη L. μηδε codd. 3 ομορροή

σεως L. - Cf. Ρorph., ib. 5 αυτοίς d] ιδίοις L. 7 Cf. Ρorph., p. 187; Ηeph., Ι, 15.

8 ένα L] ήλιον q, at cf. Porph. έχουσιν L. 9 την ακτίνα g. 10 ή] και τα q.

12 ενδύναμος a q. έκαστος] τών αστέρων α. είναι om. α. εν οm. L. 13 συσχη

ματισμώ L" et q"] συσχηματισμών L". 14 δωδεκατoπίας α] δωδεκατρόπου L.

15 Cf. Ptol., Ι, 23. Ηeph., Ι, 18. 16 Εν ιδίαις δε λαμπήναις α. ή υψώματι om.

L". 18 αγαθοί α. 20 Cf. Doroth. ap. Ηeph., Ι, 7. Ρtol. Ι, 23. χαίρουσι L.

22 έσπέριοι και επόμενοι όταν ώσι α. έτι om. φ. 23 συσχηματιζόμενοι α. 25 δυ

τικού q. υπογείου g. 27 επίκoινος q. αυτών α. υπέρ γής q.
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45. Περί τών υπαύγων αστέρων.

"Υπαυγοι δε λέγονται είναι όσοι υπό τας αυγάς του Ηλίου τυγχάνου

σιν όντες επί πρόσω ή όπίσω. τούτο δε γνωστέον από της τών

φάσεων ψηφοφορίας.

46. Περί τών χρόνων τών κέντρων και επαναφορών

και αποκλιμάτων.

Εst caput Porphyrii, p. 202 sq. : Περί χρόνων κτλ. Ηaec afferam ex

variis cod. L lectionibus : p. 202, 34 αυτών. 38 κατά γαστρός.

52 εκάστου. 54 δε διά. p. 203,2 τρίμοιρα μέριζε. 3 έχει μοίρας.

5 εφέξει. -

47. Περί κλήρων σημασίας.

Σελήνης ο κλήρος της τύχης σημαίνει πάντα τα επί του σώματος τών

ανθρώπων και τας κατά τον βίον πράξεις και δόξας και τα της ψυχής

πάθη και τας συμβιώσεις. Ηλίου ο κλήρος του δαίμονος σημαίνει τα

περί της ψυχής και τρόπου και δυναστείας και αξίας και δόξης και

θρησκείας. ώροσκόπου ο κλήρος της βάσεως ζωής και πνεύματος

παραίτιος καθέστηκεν αυτή γαρ ή βάσις πνεύματός έστι δοτική του

ώροσκόπου και τα σωματικά και τας ξενιτείας σημαίνει. Κρόνου ο κλή

ρος της νεμέσεως δαιμόνων χθονίων και κεκρυμμένων πάντων και απο

δείξεως και ανδρείας και φυγής και απωλείας και πένθους και ποιότη

τος θανάτου καθέστηκεν. Διός ο κλήρος νίκης πίστεως και ελπίδος

αγαθής και αγώνος και κοινωνίας, έτι δε και επιβολής και επιτυχίας.

Άρεως ο κλήρος της τόλμης θράσους και επιβουλής και ισχύος και

κακουργίας πάσης έστι δηλωτικός. Αφροδίτης ο κλήρος του έρωτος

σημαίνει τάς ορέξεις και επιθυμίας και τας κατά προαίρεσιν γινομένας

φιλίας και χάριτός εστι δηλωτικός. Ερμού ο κλήρος της ανάγκης σημαί

νει συνοχας και πολέμους και μίσος και καταδίκας και τα άλλα πάντα

εν ανθρώποις αποτελούμενα βίαια πράγματα.

5 Περί τύν χρήσεων τών κέντρων και τών επαναφορών και τών αποκλιμάτων

a p α : περί επαναφορών και αποκλιμάτων m : περί τών δηλουμένων χρόνων υπό

τε τών κέντρων τών επαναφορών και τών αποκλιμάτων n : περί χρόνων και

κεντρ. κ. ε. κ. α. edit. Ρorph. 11 Περί κλήρων σημασίας πώς δει γνώναι τί σημαί

νει έκαστος τών η κλήρων a pq : περί κλήρων σημεισίας ιn : περί κλήρων r (ubi

hoc capitulum abbreviatum invenitur). Cf. Ηermetis memoriam apud Ρaul.Αl., Ι,

1", a quo sua fere omnia surripuit Rhetorius. Paraphrasis quaedam capituli Pau

liani infra edetur (f. 132'). 12 Της τύχης ο κλήρος δηλαδή της σελήνης σημαί

νει α. 14 δαίμονος κλήρος ήτοι ηλίου α. 16 o om. L. 17 πραγμάτων εστί δότρια

q. 18 κλήρος ο τής νεμέσεως ήτοι του κρόνου q. 19 και κεκρυμμένων aqm]

και om. L. πάντων τών L. 19-20 αποδείξεων α. 20 πάθους d, falso, cf. Paul.

21 Κλήρος της νίκης ήτοι ζευς α. 22 δε) τε L. επιβουλής α, falso, cf. Paul. επι

τυχίας αίτιος φ. 23κλήρος τόλμης ήτοι άρης α. 24 εστί δηλ.] επιδηλωτικός q.

κλήρος έρωτος ήτοι αφροδίτης α. 25 προαίρεσιν: cf. Ptol., ΙV, 6, f. 50', 11; Paul.

Αl., 1, 2', 25, 26 χάριτας L. δηλωτική L; om. α. κλήρος ανάγκης ήτοι έρμού g.

ερμή L. 27 πάντα τα q.
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48. Τα αυτών αποτελέσματα.

"Ηλιος επιβλέπων τον κλήρον του δαίμονος ατέκνους ποιεί. "Ηλιος

λαχών τον κλήρον του σίνους καρδιακόν σίνος ποιεί. Ζευς θεωρών τον

κλήρον του δαίμονος ποιεί τον τοιούτον υπό θεών και ενυπνίων χρη

ματισθήναι και πάντη τα θεία ευμενή έξει, κάν τετραγωνή καν διαμετρή.

ο κύριος του κλήρου της τύχης ύπαυγος ών βιoθανάτους ποιεί κατά

την φύσιν του ζωδίου του κλήρου της τύχης εάν δε ολίγον φύγη

τας αυγάς του Ηλίου, ουκέτι βιοθάνατοι γίνονται, αλλά πλανήται και

πολλά δικαζόμενοι. ει δε αγαθοποιοί επιθεωρήσωσιν, ουκέτι βιοθάνατος,

αλλά μέσην την τύχην έξει. ο κύριος της τύχης και του δαίμονος

ύπαυγος ών βιoθανάτους ποιεί κατά την φύσιν ουκ αγαθός μέν, ούτε δε

πάνυ φαύλος, αεί δε καλός ώς επίκεντρος. εάν ο κλήρος τών τέκνων

καταντήση εις οίκον Κρόνου και κακοποιός επιβλέπη τον κλήρον, τους

πρωτοτόκους αναιρεί εάν δε ο κλήρος τών τέκνων εμπέση εις οίκους

Άρεως και κακοποιός επιβλέπη τον κλήρον, τους μέσους γεννηθέντας

αναιρεί εάν <δε> ο κλήρος τών τέκνων εμπέση εις οίκους Ερμού και

κακοποιός επιθεωρήση, τους μικροτέρους γεννηθέντας αναιρεί. εάν ο

κλήρος του δαίμονος εμπέση εν Αιγοκέρωτι, τον γεννηθέντα ποιεί ανε

ξίκακον και ευμετάβλητον ει δε Κριώ ή Λέοντι ή Σκορπίω, οξύχο

λον μονότονον. "Ηλιος επιβλέπων τον κλήρον της τύχης και τον οικο

δεσπότην έχων υπό τας αυγάς εκπτώτους ποιεί, εάν ο οικοδεσπότης του

κλήρου του πατρός ευρεθή εναντιούμενος τώ ιδίω οίκω, ένθα ο κλήρος

του πατρός έτυχεν, υποβολιμαίον λέγει τον τοιούτον, ο οικοδεσπότης του

κλήρου της τύχης κακοδαίμων ών και επιβλέπων τον κλήρον, κακόν το

σχήμα λέγει, μάλιστα δε εάν ή και ύπαυγος ή και υπό κακοποιών θεω

ρήται, εάν επί του κλήρου του γάμου τύχη Σελήνη <και> κατά διάμε

τρον ή τετράγωνον... επιθεωρή τον κλήρον του γάμου, συγγενικόν τον

γάμον δίδωσιν ή και εξ αδελφών, εάν ο οικοδεσπότης του κλήρου του

γάμου δύνων ευρεθή, λέγει λάθρα τους γάμους συμβαίνειν, εάν ο Κρόνος

ευρεθή οικοδεσπότης του κλήρου του γάμου και εν τώ δυτικώ τόπιμ

τύχη ο Κρόνος, υπό γηραιού φθαρήσεται η τοιαύτη εάν δε και το

δύνoν ευρεθή οίκος Κρόνου, του πατρικού ή του μητρικού εστι γένους ο

τούτο πεποιηκώς ή και θείος, και ου ξένος έσται ο τοιούτος. εάν ο

δεσπότης του κλήρου του γάμου δύνη, ασημότερός εστιν ο ανήρ και

Cod. r praebet breviorem fofmam capituli 47. 5 παντί L. 5-6 καν τετράγωνος

καν διάμετρος ο κύριος του κλήρου L (corr. Κroll et Cumont). 7 εάν] ει L.

9 πολλά δικαζόμενοι : vestigium dactylicum (Κroll]. 12 κλήρος τών τέκνων : cf.

Schol. in Ρaul. Αlex. J, 3". Ιστέον δε ότι και άλλοι κλήροι υπάρχουσιν, έξωθεν

της Παναρέτου, πατρός και μητρός και αδελφών και τέκνων και γάμων και άλλων

πολλών. 13 επιβλέπει L. 16 ερμή L. 18 ενπέση L. 20 μονότονον scripsi, μονό

τομον L. 21 εκπτότους L. 24 κακοδαιμόνων L. 27 nomen cuiusdam planetae

(Αφροδίτης?) aut solis (Κroll) omissum est. 29 σημαίνειν L, corr. Κroll. 34 δύ

νων L.

CΟΙΟ, FΙ.ΟΗ, 11
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λάθρα τούτο πεποιηκώς σκόπει δε και τας φάσεις τών αστέρων μή

υψούνται ή ταπεινούνται και ούτως λέγε τους φθείροντας, ει υψηλοί ή

ταπεινοί είσι τη τύχη. εάν Ζευς ευρεθή κύριος του κλήρου του γάμου

και δύνη, από γένους έσται ο τούτο πεποιηκώς και πλούσιοι έσονται ή

ονομαστοί. εάν Αφροδίτη ευρεθή οικοδεσπότης του κλήρου του γάμου

και ευρεθή εν δυτικώ κέντριμ, εξ απάτης και γέλωτος τούτο γεγενήσθαι

σημαίνει εάν δε και Άρης επιθεωρήση, χάριν του επιχειρήματος εις

κρίσιν ήλθεν ο τούτο πεποιηκώς. εάν ο κλήρος του γάμου τύχη, ένθα

<Αφροδίτη> εστί του Ερμού ώρoσκoπoύντος <ή> επικέντρου όντος εν

αρσενικώ ζωδίω, παιδεραστάς αποτελεί ει δε και επιθεωρήσει τον κλή

ρον του γάμου Ερμής, το αυτό ποιεί, και ει μεν εν αρσενικώ ζωδίω

τύχοι ο Ερμής θεωρών τον κλήρον, προς αρσενικάς ποιήσει τάς μίξεις.

εάν δε και εν θηλυκώ ζωδίω ευρεθή ο Ερμής επιβλέπων τον κλήρον του

γάμου, παρά φύσιν τας μίξεις προς γυναίκας έξει. εάν τον οικοδεσπό

την του κλήρου τών αδελφών εύρης εν τώ ώροσκόπω, μονογενή τον

τοιούτον λέγε είναι, εάν ο κύριος του κλήρου τών αδελφών εμπέση εις

δίσωμον ζώδιον, λέγε τον τοιούτον και από άλλου ανδρός ή από άλλης

μητρός άλλους αδελφούς έχειν ώς δε εγώ δοκώ οιον εάν ο κλήρος και

ο κύριος αυτού εμπέσωσιν εν θηλυκώ ζωδίω, από άλλης μητρός λέγε

τον αδελφόν ει δε εν αρσενικώ ζωδίω, από άλλου πατρός, εάν ο κλήρος

της τύχης εμπέση εν αρσενικώ ζωδίω, τον πατέρα προαναιρεί, εν δε

θηλυκώ ζωδίω την μητέρα, καθώς Δωρόθεος. εάν επί τον κλήρον του

πατρός πρώτος ο Κρόνος την ακτίνα βάλλη ή κατά σχήμα ή κατά παρέμ

βασιν πρώτον θεωρήση τον κλήρον του πατρός, προαναιρεί τον πατέρα,

Ο

20

ει δε ομοίως τον κλήρον της μητρός θεωρήσει, την μητέρα προαναιρεί 25

εάν τον κλήρον του πατρός ή της μητρός κακοποιός θεωρήση, εκείνον

προαναιρείσθαι λέγει.

<49>. Περί τών τελείων και ελαχίστων ετών.

Ηλίου <τέλεια> έτη ρκ', το δωδέκατον έτη ι' Σελήνης ρη', το δωδέ

κατoν θ' Κρόνου νζ, το δωδέκατον δ' Cδ'. Διός οθ', το δωδέκατονς Cιβ’.

Άρεως έτη ξς', το δωδέκατον εC' Αφροδίτης πρ’, το δωδέκατον ς Cγ'.

Ερμού ος', το δωδέκατον ς γ'. Ηλίου <ελάχιστα> έτη ιθ', το δωδέκα

τον μήνες ιθ'. Σελήνης έτη κε', το δωδέκατον β' ιβ'. Κρόνου έτη λ', το

4 γέγους L. 8 έλθη L. 9 αφροδίτη scripsi] μή L. όντος scripsi] ουτος L.

12 τύχη L. πρός αρσενικάς = " viragines; at praestat opinor πρός delere aut in

πως mutare, Κroll. Εguidem nihil mutandum esse censeo: cf. Ptol. ΙV, 5, f. 48',32

υπάνδροις eodem sensu atαue αρσενικαϊς usurpatum. 13 εάν] ει L. 16 λέγει L.

27 λέγει sc. Dorotheus. 29 Cf Firmic., ΙΙ, 25. Paul., Β, 4". In margine L praebet

medios annos : (man. 2 :) κρόνου μέσα έτη μγ'C; (man. 1 :) μέση πδ (εο superscr.)

διός (sic pro πεC); (man. 1 :) έτη μέσα (man.2:) ήλιου μλθ'C (sic pro ξθ'C); (man. 1:)

άρεως έτη μ'C; (man. 1 :) Αφροδίτης έτη με' (man. 2 :) έρμού έτη μη'; (man. 2:)

σελήνης μέσα έτη λθ'C (sic pro ξς"C). 29"Ηλιος L. έτει L. 32 ερμή L. 33 μήνες

ιβ' Cιβ' L.
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δωδέκατον β'C. Διός έτη ιβ', το δωδέκατον α' Άρεως έτη ιε', το δωδέ

κατον α' δ' Αφροδίτης έτη η', το δωδέκατον μήνες οκτώ Ερμού έτη κ',

το δωδέκατον α' Cς.

<50>. Πώς άν τις μάθοι τάς προθέσεις τών ζωδίων

καί τάς ώρας τών κλιμάτων.

Οίον εν τώ τρίτω κλίματι επειδή ο μέγιστος αυτού χρόνος τούτ' έστιν

από Καρκίνου έως Τοξότου γίνονται έτη σι' και ο ελάχιστος αυτού χρό

νος εστιν από Αιγοκέρωτος έως Διδύμων έτη ρν' ταύτα ουν εάν μερίσω

παρά τον ιε', oί εισιν ώριαίοι χρόνοι ισημερινοί, έστιν ή μεγίστη ημέρα

ώρών ιδ' ισημερινών, ή δε ελαχίστη ισημερινών ι'. ληψόμεθα ουν

εκάστου χρόνου του μεγίστου και ελαχίστου το έκτον, γίνεται ουν τού

μεγίστου χρόνου τών σι' το έκτον λε', του δε ελαχίστου κε' καταλεί

πονται ούν λοιπά ι' τούτων το τρίτον γίνεται γ' γ' ό έστιν αυξομείωσις

εκάστου ζωδίου. τώ αυτώ τρόπω και επί τών άλλων κλιμάτων γνώσει.

<51>. Περί τών μεγίστων ετών και τελείων

αποκαταστάσεων τών επτά αστέρων.

Κρόνος ποιεί την μεγίστην αποκατάστασιν δι' ετών σξε'. Ζευς δε δι'

ετών υκζ' Άρης δε δι' ετών σπδ' "Ηλιος δε δι' ετών αυξα Αφροδίτη

δε δι' ετών ,αρνα' Ερμής δε δι' ετών υπ' Σελήνη δε δι' ετών κε'. ή δε

κοσμική αποκατάστασις γίνεται δι' ετών μυριάδων ροε' γε' και τότε

γίνεται σύνοδος πάντων τών αστέρων κατά λ' μοιραν του Καρκίνου ή

την α' μοιραν του Λέοντος <και> γίνεται εκπλήρωσις επί δε του Καρκί

νου γίνεται κατακλυσμός, εν μέρει δε του κόσμου.

<52>. Περί τών ασυνδέτων αστέρων προς τα φώτα.

Η δε Σελήνη ασύνδετος τυχούσα Ηλίου χωρισμόν ή αστασίαν ή

αλλοφυλίαν γονέων αποτελεί Σελήνη Κρόνου ασύνδετος τυχούσα από

μέρους μεν αγαθών γενέσεων, εύρον δε αντιπτωμάτων και κακώσεων

2 ερμής L. α' CςΊ μία β' L. 6 τρίτιμ κλίματι : est clima Αlexandriae, cf. Ptolem.

tab. exp., ed. Ηalma, ΙΙ, 18 sqq. 7 αυτού scripsi αυτών L. 9 ιε' scripsi pro ιβ' L.

19 ή δε κοσμική-του κόσμου sic habentur in cod. r (post cap. 47) : γίνεται δε

ο κλήρος και η σύνοδος πάντων τών αστέρων δι' ετών οζ' κατά λ' μοιραν του

καρκίνου ή την α' μοιραν του λέοντος γίνεται η εκπλήρωσις εν δε εκείνω τώ έτει

γίνεται κατακλεισμός (sic) εν μέρει του κόσμου. γίνεται έκλειψις ήλιακή σεληνιακή

αστικαι κινήσεις μυκηθμοί σεισμοί αλλεπάλληλοι και ανωμαλία στοιχείων. -

Εadem tradunt Lydus de Μens. ΙΙΙ. 16 ed. Wünsch; Μich. Psellus Παντοδαπή

ιστορία cap. 125 (ed. Fabricius, Βiblioth. gr., 1712, t. 5); Νicetas Αcominatus Τhes.

orth., Ι, 9. Qua de re plura dixi in Βιyzant. Ζeitschrift, 1898, p. 599 sq. Cf etiam

Βerosus apud Senecam, Quaest. nat. ΙΙΙ, 29, 1. - Ρro εκπλήρωσις Κroll mavult

εκπύρωσις quod praebent Lydus Psellus alii, sed cf. κόρος Ηeracliti. 8 Lydus

Ρsellus Νicetas tradunt μυριάδες ροε' και γσ' έτη. 27 αγαθή L.
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<αιτία> Σελήνη ασύνδετος Διός τυχούσα ανεπιτεύκτους ταπεινούς

ήττονας τοις βίοις ποιεί Σελήνη ασύνδετος Άρεως τυχούσα ποιεί

μετρίους ατόλμους αδρανείς και προς γονείς αποστρόφους Σελήνη

ασύνδετος Αφροδίτης τυχούσα ποιεί αχαρείς και δυσεπιτεύκτους πρός

τε τον γάμον και τα αφροδίσια Σελήνη ασύνδετος Ερμού ποιεί απρακ

τοτέρους και μάλλον ανοήτους ταύτα δε πάντα τα σχήματά φημιτών

ομοζωνούντων και ισαναφόρων και τών ισοδυναμούντων ζωδίων.

<53>. Αποτελέσματα τών δορυφοριών του Ηλίου.

Κρόνος επί δορυφορία τυχών το επιεικές και τυφώδες και το εκ

πατρόθεν ευδαιμονικόν και πολύκτητον ποιεί. Ζευς το δίκαιον και προ

σηνές και αλαζονικόν και το λαμπρόν και το ηγεμονικόν και πολυχρή

ματoν και το επιτευκτικόν ποιεί. Άρης το έπανδρον και θερμόν και

θρασύ και παράβουλον και βίαιον και φοβερόν και το έκπτωτον εν τοις

διαπρασσομένοις ποιεί. Αφροδίτη το ευκλεες και επαφρόδιτον και ευε

πίβολον και ήδύ και αναιδές και εύγαμον και επιτευκτικόν ποιεί. Ερμής

το ευφυές και λογικόν και επίβολον ποιεί. γνωστέον δε ότι εάν αποκλί

νωσιν οι δορυφορούντες τών φώτων επικέντρων τετυχηκότων, ουδέν

ήττον της βασιλείας ή της τυραννίδος προσάγουσι + τους ούτω γεννω

μένους τών δε φώτων δορυφορουμένων μέν, αποκεκλικότων δε ούτε

βασιλείς ούτε τύραννοι Υενήσονται, αλλά φίλοι τών τοιούτων προσώ

πων έσονται, το δε αυτό νόει και επί τών παρ' αίρεσιν δορυφορούντων.

[F. Β.]

2 ποιούσιν L. 3 προσγονείς L. 5 ερμή L. 8 Cap. 53 mutilum habetur in cod. r

(inscribitur : περί δωριφοριών (sic) του ηλίου αποτελέσματα) : cuius lectiones fere

omnes neglexi. 10 post πολύκτητον praebet r: πλήν επί κινδύνους. 11 πολυ

χρήματον r] πολλών χρημάτων L. 17 τετυχηκότες r. 18 τους ούτω γεννω

μέγους] dativum requiri monet Κroll. τους ούτω r] τοσούτω L. γενομέ

νους L 19 Haec manu 1in margine cod. L scripta sunt : Ση ώ ημέρας ει μεν τα

φύτα επίκεντρα ή οι δε αστέρες απόκεντροι, ουκ επεμποδίζονται της δόξης ει

δε τα φώτα απόκεντρα εμποδίζονται.

F. 93". Περί τής εκ τών οικείων ενεργειών και μορφώσεων

εφηρμοσμένης τοις τού ζωδιακού τμήμασι διαφόρου

προσηγορίας.

Την δ' εκ τών μορφώσεων τών ζιμδίων παρά τοις προγενεστέροις

πεποικιλμένην ονομασίαν χρησίμην ηγούμενοι πεφυκέναι τοις ενταύθα

εισαγομένοις και ταύτην εν εκδόσει θέσθαι εκρίναμεν, όπως εξ απάν

των δύναιτ’ άν τις τον φυσικόν στοχασμόν προσφόρως επιλογίζεσθαι,

εισιν δε τούτων συνέλοντι φάναι διαφοραί λβ'. τούτ' έστιν α μεν ηγεμο

νικά, α δε παρηγεμονικά, α δε υποτακτικά, α δε χερσαία, α δε ένυδρα, α

Signa astrologica quum in editione servavimus, nominativum esse casum intel

lege. 2 τμήματος cod., corr. Βoll. 5 ονομασίαν cod. 6 εκδώσει cod.

0
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δε αμφίβια, α δε πολύσπερμα, α δε πολύγονα, α δε ολιγόγονα, α δε

άγονα, ά δε λάγνα, ά δε καθάρια, α δε αίνιγματώδη, α δε τερατώδη, ά δε

κυρτοειδή, α δε μελεoκοπούμενα, α δε τετράποδα, α δε διφυή, α δε

περισσομελή, α δε κοινωνικά, α δε δίχρωμα, ένιά τε επιληπτικά, α δε
Μ.

μαλακοποιά, α δε ασθενόφθαλμα, α δε σπαστικά, α δε λατρώδη, α δ

θηριώδη, α δε ανθρωποειδή, α δε πτερωτά, α δε φωνήεντα, ά δε ημί

φωνα, <ά δε άφωνα>.

Τούτων δε ούτως εχόντων, ηγεμονικά μέν έστιν «Ρ Ω 1 , είρηται

δε ηγεμονικά, έπει Ηλίου και Διός ταύτα λέγεται είναι, φανερόν δε ότι

ουτοι τών λοιπών αστέρων ηγούνται... παρηγεμονικά δε Ε = £ς.

παρηγεμονικά δε λέγεται ταύτα, έπει Κρόνου και Ερμού τυγχάνει,

ουτοι δε Ηλίου και Διός ήττονες τη δυνάμει υπάρχουσι υποτακτικά

δε τα θηλυκά θ Θ Πp m. Χς Υ, έπει οι έχοντες εν αυτοίς τους φωστή

ρας επί της γενέσεως μη όντας κεκεντρωμένους ή δορυφορουμένους

υπό τών αγαθοποιών, υποτεταγμένοι δεσπόταις και δυστυχείς και

πένητες έσονται χερσαία δε "Ρ Θ Ε Ω mp= m.. επί γαρ τών καθολι

κών συμπτωμάτων αι του Ηλίου και της Σελήνης εκλείψεις εν τούτοις

αποτελούμεναι, έτι δε και αι φάσεις τών πλανήτων και οι στηριγμοί περί

τα χερσαία ζώα σημαίνουσιν τών μελλόντων αγαθών ή φαύλων συμβή

σεσθαι τάς ποιότητας (f. 94') ομοίως και τα ένυδρα περίθαλάσσας και

ποταμούς και λίμνας και τους εν αυτοίς γιγνομένους ιχθύας.

Ένα δε μη καθ' έκαστον είδος λέγοντες τα τοιαύτα μακρηγορήσωμεν,

υποκείσθω δή δι' υποδείγματος σαφηνίσαι ημάς το λεγόμενον οιον

όταν σκεπτώμεθα τον περί αξίας λόγον, τύχη δε Κριώ ή Λέοντι ή Τοξότη

ώροσκοπούντων αυτών ή μεσουρανούντων υπό τών τής αιρέσεως δορυ

φορουμένων αστέρων, βασιλικάς και ηγεμονικάς αξίας αποτελούσιν,

του παρηγεμονικού τριγώνου ούτως τους αστέρας έχοντος το τής αξίας

είδος επί το έλαττον τρέποντος, του δε υποτακτικού έτι μάλλον, εις δε

τον περί γάμου τόπον παρατηρητέα τα λάγνα και καθάρια, εις δε τον περί

τέκνων τα πολύγονα, εις δε τον περί σίνους τα κυρτοειδή και λεπρώδη

και αίνιγματώδη πρός γαρ τους σχηματιζομένους αστέρας ανίασιν ή

επιτείνουσιν τα δηλούμενα, και τών άλλων δηλαδή κατά το ανάλογον

της όνοματοποιϊας εφαρμοζομένων τώ τε καθολικώ είδει και τώ

γενεθλιακώ και έτι τώ περί καταρχών. ένυδρα δε εκλήθησαν όσα εν

ύδασιν ή παρ' ύδασιν ή μέρος τι ύδατος έχουσιν Υ Θ και τ:ς ή εν

ύδασιν μεν Υ Θ, υπο μέρους δε 6 και της Χο μεν διά τό ούραίον της

ε

1 πολύγωνα... ολιγόγωνα 2 άγωνα cod. 4 κοινονικά cod. ένιότε cod.

λατρώδη vocabulum novum cf. p. 166, 1. 24. 6 φωνίεντα cod. 11 τυγχάνειν cod.

16 in mrg. verba χερσαία (sic)... (σκορπίoς) repetuntur. m. prima. 19 Ιn mrg. m.

prima ένυδρα ίχθύες, καρκίνος επί μέρους δε αιγόκερως, ύδροχόος και τοξότης"

ο τοξότης έσχατος (omnia signis notata). 23 σκεπτόμεθα cod. 24 λόγον] τόπον

coni Κroll. 26 in mrg. δίδυμοι, ζυγός, υδροχόος (signis not.). 29 παρατηρηταία

cod. 30 πολύγωνα cod. 34 τώ] το cod.
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διά το υπ' αυτών εκχείσθαι τον Ηριδανόν ποταμόν, ή δε διά την

Αργώ το πλοίον και το υποκείμενον πέλαγος. αμφίβια δε Σο και Χς.

πολύ σμερμα δε όσα πολλήν έχει την του σπέρματος απόκρισιν οιον

"Ρ Θ Υ πολύγονα δε όσα πολλά γεννά το m. Υ. ολιγόγονα δε ο

Τοξότης **.. άγονα δε και στείρα ταύτα mp και τις λέγεται δε και ο 32

διά το μονοτεκειν. λάγνα δε και ασελγή και αδιάφορα περί τας μίξεις

"Ρ θ 32 m και Υ. καθάρια δε Ε Πp = £ς. αινιγματώδη δε 1 %,

ένιοι δε προστιθέασιν τούτοις και 5 θ και η... τερατώδη δε Υ και

5 m. Χς. κυρτοειδή δε όσα κεκύρτωται Υ Φ Ιη... μελεoκοπούμενα

δε Φ θ Φ ΚΑΙΩ m. 1 % και Υ. τετράποδα δε "" θ Ω. 1. δι φυή δε

όσα δύο φύσεις έχει οιον 1 % Υ (αις] ένιοι και Ζυγόν διφυή λέγου

σιν διά το βαστάζειν τι... περισσομελή δε και τοις ακρoτηρίοις πλεο

νάζοντες 5 και η... κοινωνικά δε Ε ΠΙ) : Υ δίσωμα γαρ όντα κατά

φύσιν την τών δυοίν σωμάτων σύμφωνον κοινωνίαν (παρέσχεται

παρέχουσιν. δίχρωμα δε τα ιχθυακά, έπει οι έχοντες εν αυτοίς την

Σελήνην ή τον ώροσκόπον αλφοίς ή λέπραις ή φακοίς ή λειχήσι αλί

σκονται εισιν δε τα λεχθέντα ιχθυακά Υ Θ Πη., απο μέρους δε και Χς.

ταύτα δε λέγεται και λεπρώδη διά το έχειν λεπίδας, διό συν αυτοίς

τέτακται ο Ιη... ασθενόφθαλμα δε *** Ω = 1 ΦΡ Φ. σπαστικά δε

είρηται διά (f. 94') το τους έχοντας εν αυτοίς την Σελήνην ώς επί το

πλείστον σπαστικούς είναι και πολυκινήτους ή ότι ταύτα πολυκίνητα.

επιληπτικά δε και μανιώδη θ Ω m. Υ. μαλακοποιά δε Ταύρου

τα έσχατα και όσφυς και Λέοντος τα έσχατα και Σκορπίου το κέντρον

και το Τοξότου ώς επί τώ Αιγόκερω τα έσχατα. λατρώδη δε Χς ΥΚΦ θ'

καλείται δε λατρευτικά διά το μη ορθά ανατέλλειν αλλά το πλείστον

μέρος έχειν εκτός του ζωδιακού κύκλου και οιονεί αποφεύγειν ένιοι δε

έφασαν διά το ώς επί το πλείστον τους εν τοις ζωδίοις έχοντας την

Σελήνην ή τον ώροσκόπον λατρώδεις μάλλον είναι και ανελευθέρους

και ώσανεί κόλακας τώ έθει την αυτήν δε ούτως έχει τάξιν τοις λατρώ

δεσι και ο 52 και ο Φ και ο m.. θηριώδη δε θ 32 m.. ανθρωποειδή

δε Ε mp = £ς 1 δε από μέρους διά το ανθρώπειον σώμα. πτερωτά

δε Πp ή Υ διό μάλιστα συμβέβηκεν τους γεννωμένους περί τούτους

τους τόπους γενέσθαι όρνιθοθήρας, όρνεοτρόφους, ίξευτάς γίνονται

δε και δρομείς ταχείς πτερου δίκην κινούμενοι. φωνήεντα δε Ε ΠΙ)

= 2:ς, έπεί έστιν ανθρωποειδή ένιοι δε και Τοξότην προσλαμβάνονται.

ημίφωνα δε άΡ θ 52 % επει φωνήν μεν έχει άναρθρον δε και άσημον.

άφωνα δε Φ Ιη. ΥΚ, φωνήν γαρ ου κέκτηνται ταύτα. (F. C.

1 υπαυτούς (sic) cod. ιριδανόν (sic) cod. 2 melius Αργώ. 4 πολύγωνα cod.

πολά. ολιγόγωνα (sic). 5 ο τo i cod., videntur alia signa deesse, Cf Μax. ed.

Ludw., p. 108,22 [Βoll]. άγωνα cod. στήρα cod. 11 αις seclusi. 13 δίσσωμα

cod. 14 παρέσχεται secl. 15 ιχθυακά verbum novum. 16 λιχήνες cod. 19 lacu

nam signavi. Cf supra p. 147, 15, et Μax., p. 109, 13 [Βoll]. 23 ώς έτι του αιγοκέ

ρωτος ? 26 εκτός corr Κroll, το cod, oιoνί cod. 29 ώσανί cod. λατρώδευσι

cod. 32 γεννομένους cod. 33 ήξευτάς cod. 36 άναρθον cod. άσιμον cod.
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F. 130". ΕxcΕRΡΤυΜ ΑcΕΡΗΑLUΜ DE LocIs".

... μέθοδον τής τών κλήρων ευρέσεως φέρε ουν ταύτην παραδώ

σομεν και πρώτόν γε αρξόμεθα από του κλήρου της τύχης, επειδή

μάλλον αύτη ή θεός συγγενεστέρα τοις τήδε πέφυκεν, αύξουσα και

μειούσα τα πράγματα, όθεν και τη Σελήνη αυτήν ωκείωσεν ο θειότατος

εκείνος Ερμής Φιβί ο Τρισμέγιστος είτα μετά ταύτην τόν του αγαθού

δαίμονος, επειδή ήθη ψυχής και φρόνησιν και προαίρεσιν εκ τούτου

δυνάμεθα γινώσκειν, ώσπερ εκ της τύχης περί του σώματος και τών

περί το σώμα περί ταύτα δε μάλιστα η μεγίστη μαντεία καταγίνεται

του γνώναι ήθη ψυχής και διαγωγήν σωμάτων, ταυτόν δε ειπείν πώς

μεν ψυχή πολιτεύεται κατά τον τήδε κόσμον άνωθεν ελθούσα, πώς δε

το σώμα και τα περί το σώμα και απλώς ειπείν πάντα τα ουκ εφ' ημίν

υπαντήσει. τούτου χάριν προ πάντων τών κλήρων τόν του δαίμονος

και της τύχης κλήρον ζητητέον, αλλά μην και ετέραν αιτίαν είπε ότι

διά τούτο τον του δαίμονος και της τύχης κλήρον δει προεκβαλεϊν,

επειδή από τούτων και τους άλλους πάντας εκβάλλομεν ουκ ήδυνάμεθα

ούν τούτων μή εκβληθέντων τους λοιπούς εκβαλεϊν. έπει τοίνυν ταύτα

καλώς είρηται, έλθωμεν επί το προκείμενον και ζητήσωμεν την μέθο

δον δι' ής ο κλήρος της τύχης εκβάλλεται. -

Δεί γαρ σκοπείν εν ποίωζιμδίω και εν ποία μοίρα υπήρχεν ο "Ηλιος

κατά τον καιρόν της γενέσεως ή απλώς ειπείν επί παντός εγχειρουμένου

πράγματος, ώσαύτως δε και εν ποίιμ ζωδίιμ και ποία μοίρα υπήρχεν ή

Σελήνη, προς τούτοις δε και ο ώροσκόπος εν ποίιμ ζωδίω υπήρχεν και

εν ποία μοίρα, και όταν ταύτα ευρεθή, ει μεν ήμερινή έστιν η γέννησις,

τηνικαύτα μετρεϊν το από Ηλίου μέχρι της Σελήνης διάστημα τών μοι

ρών είτα τούτω τώ αριθμώ τώ ευρεθέντι εν τώ διαστήματι προσπλέ

κειν τον αριθμόν τον ευρεθέντα επί του ώροσκόπου είτα ουτος απο

λύειν από του ώροσκόπου δίδοντα εκάστω ζωδίω μοίρας λ' και

σκοπείν εν ποίω ζωδίω καταλήξει ο αριθμός ο ευρεθείς και εν ποία

μοίρα και εκείσε λέγειν είναι τον κλήρον της τύχης υποδείγματος

1 παραδόσωμεν cod. 3 τίδε cod. 4 οικείωσεν cod. 5 Cf. supra p. 148, 13.

Ερμήν φιβι τον τρισμεγίστον (sic) cod. Ρost ταύτην verbum deesse vid. 6 τύχης

cod., corr. Κroll. προέρεσιν cod. 7 γινόσκειν cod. 8 μαντία cod. 9 τύχης cod.

10 τύχη cod., corr. Κroll. τίδε cod. 12 χάρην cod. 14 προ εκβαλλείν cod.

15 εκβάλωμεν cod. 16 εκβαλλεϊν. 20 κατα] και cod. 21ύπείρχεν cod. 25 τούτο

cod. 26 ούτως coni. Κroll. 28 καταλίξει cod. 29 εκείσαι cod.

" Εxcerpti longioris, titulo et principio carentis, initium finemque describenda

curaveram ut auctoris nomen eruere possem. Νec spes omnino me fefellit, nam

eadem fere quae ΡΑULUs ΑLΕΧΑΝDRINUs in Isagoge, Witebergae a. 1588 edita,

Ι, 1 ss., praebet cod. Laurentianus, guitamen interdum ab eo discrepat vel etiam

plenior est.Νec, cum Paulus illa ex Ηermetis Panareto se hausisse ipse profiteatur,

satis constat utrum excerptum Laurentianum ab eodem fonte derivatum sit an,

αuod verisimilius videtur, byzantinus quidam astrologus ex Paulo scholiisque ad

Paulum - fortasse Ηeliodori - saturam confecerit.



168 CΟDΙCΕS FLΟRΕΝΤΙΝΙ

χάριν έστω ο "Ηλιος Διδύμων μοίρα ιβ', ή δε Σελήνη Υδροχόου μοίρα

κη, ο δε ώροσκόπος Ζυγού μοίρα ι' επί ημερινής γεννήσεως ενταύθα

το από <τού> Ηλίου επί την Σελήνην μετρώ διάστημα, επειδή ήμερινή

εστιν η γέννησις λαμβάνω (f. 130') ούν τών μεν Διδύμων ιβ' όθεν ήν

ο "Ηλιος του δε Υδροχόου κη' ένθα ήν η Σελήνη γίνονται μοίραι μ'.

είτα τα διά μέσου ζώδια ψηφίζω ανα λ' εισιν δε επτά αναμεταξύ Διδύ

μων και Υδροχόου επτάκι λ' σι' προσμίγνυμι και τα τών ζωδίων εν

οις ήσαν ο "Ηλιος και η Σελήνη γίνονται σν'. προσμίγνυμι και τα του

ώροσκόπου μόρια ι', γίνονται πάντα σέ'. λοιπόν εκβάλλω από του

ώροσκόπου αυτού, τώ ώροσκόπιμ διδούς πρώτον λ' φημι δή Ζυγώ

και τοις εφεξής από λ' μέχρι Ταύρου οκτάκι γαρ λ' σν' λοιπόν κ'.

ταύτα δίδωμι τοις Διδύμοις και λέγω ότι ό κλήρος της αγαθής τύχης

εστίν εν Διδύμων μοίρα κ'. λοιπόν θεωρώ οι Δίδυμοι πώς διάκεινται

άρα κέντρου τόπον επέχουσιν, οιον αναφοράς, ή εκεί τίς εστιν τών

αγαθοποιών αστέρων, και τα άλλα άπαντα, άπερ εν τη πινακική επισκέ

ψει παραδίδοται και ούτως αποφαίνομαι περί τών κατά το σώμα ή

περί το σώμα μελλόντων συμβαίνειν και ταύτα μεν επί ημερινής γενέ

σεως etc. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. 132". Εικότως δε τους πρώτους επτά κλήρους τους καθωλικους,

λέγω τους τών ζ' αστέρων, ο θειότατος Ερμής τοιούτοις ονόμασι

προσηγόρευσεν, ονομάσας τον μεν τής Σελήνης τύχην, τον δε του

Ηλίου δαίμονα και τα εξής, επειδή και τη φύσει ή μεν Σελήνη τύχη

καθέστηκεν, ο δε "Ηλιος δαίμων και η Αφροδίτη έρως, ο δε του Ερμού

ανάγκη, ο δε του Άρεως τόλμα, ο δε του Διός νίκη, ο δε του Κρόνου

νέμεσις, ο δε ώροσκόπος τούτων ανά μέσον βραβεύει βάσις καθεστώς

του παντός κόσμου, επειδή το γενόμενον απ' αύτου την ζωήν έλκει

πρώτον, ώσαύτως δε και παν πράγμα εξ αυτού έχει την καταρχήν.

και η μεν τύχη σημαίνει τα περί του σώματος άπαντα και τας κατά

τον βίον πράξεις, κτήσεώς τε και δόξης και προεδρίας δηλωτική

καθέστηκεν, ο δε δαίμων ψύχής και τρόπου και φρονήσεως και

δυναστείας πάσης κύριος τυγχάνει, έσθ' ότε δε και περί πράξεων

λόγους συνεργεί. ο δε έρως σημαίνει τάς όρέξεις και τας επιθυμίας

τας κατά προαίρεσιν γινομένας, φιλίας τε και χάριτος παραίτιος

καθέστηκεν. ή δέ γε ανάγκη συνοχάς τε και υποταγάς και μάχας και

πολέμους, έχθρας τε και μίσος, και καταδίκας, και τα άλλα πάντα <τα>

τοις ανθρώποις συμβαίνοντα βίαια πράγματα ποιεί ή δε τόλμα θρά

2 γενέσεως cod. 3 του omis cod. 6 ψιφίζω cod. 7 προσμίγνοιμι cod. 8 προσ

μίγνοιμι. 11 από] ανά corr. Κroll. ταύρω cod. 12 δίδoμι cod. 13 δίδιμοι.

18 Ηaec paene ad verbum in Paulo Αlexandrino, Ι, 2", 1. 17 sqq. inveniuntur. Vide

Rhetorii quogue cap. 47, supra p. 160 εικώτος cod. πρώτους προ της cod.

23 καθέστικεν cod. ac sic 11, 15, 19 etc. δαίμον cod. 26-27 επειδή ... καταρχήν

omis. Paulus. 28 ή] ει cod. περί Paulus : επί cod. 29 κτήσεως Paulus: κτίσεως

cod. προσεδρίας cod. et Ρaulus. 30 δαίμον cod. 31 πραξέως λόγον Paulus.

35 τα ex Paulo suppl., abest in Rhetorio. 36 εν γέννα ante ποιεί add. Paulus.
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σους και επιβουλής και ισχύος και κακουργίας πάσης παραιτία καθέ

στηκεν. ή δε νίκη πίστεως και ελπίδος αγαθής και αγώνος και κοινω

νίας πάσης, έτι δε και επιβολής και επιτυχίας παραιτία καθεστηκεν, η

δε νέμεσις δαιμόνων χθονίων και τών κεκρυμμένων, αποδείξεώς τε και

αδράνειας και φυτής και απωλείας και πένθους και ποιότητος θανά

του παραιτία καθέστηκεν. ή δε βάσις, <δ> έστιν ο ώροσκόπος, ζωής

και πνεύματος παραίτιος καθεστηκεν, επειδή άμα τώ γεννάσθαι πάν το

γινόμενον εκ του αέρος επισπάται το ζωτικόν πνεύμα εν τη <της>

σταλαγμιαίας <ώρας> βοπή <τή> κατά την αποκύησιν τεταγμένη, ήτις

έστιν τών όλων δηλωτική. [F. C.]

F. 132". Οι κλήροι ούτοι ημερινοί.

Κλήρος ξενιτείας από Θ επί Ο' - κλήρος ευρήματος από b επί

Ζ' - κλήρος κλοπής από ξ επί Ο' - κλήρος κληρονόμων από b

επί Φ - κλήρος δανείων από ξ επί b - κλήρος πράσεως από ξ

επί ζ- κλήρος μοιχείας από Φ επί Ο' - κλήρος γονέων από Ο' επί

(- κλήρος δούλων από Ο' επι ( - κλήρος θανάτου από b επι ( -

κλήρος πραγματείας από Ζ' επί b - κλήρος σίνους από Θ' επί b

κλήρος ζωής *** - κλήρος εχθρών από Φ επί ξ- κλήρος πατρίδος

από Θ επί Ο' - κλήρος έρωτος από b επί Ζ' - κλήρος συνοχής,

από b επί Ο' - κλήρος πράσεως από Θ επί *.

Επι νυκτερινής γεννήσεως το εναντίον.

Κλήρος εξουσίας από Ο' επί Θ - κλήρος στρατείας από Ο' επί

Ζ' - κλήρος επιθυμίας από Ζ' επί Φ - κλήρος κοινωνίας από φ

επί Φ - κλήρος νίκης από Φ επί Ο' - κλήρος αρχής από Ζ' επί Φ -

κλήρος αγορασίας από Φ επί ζ - κλήρος ναυκληρίας από b επί ζ -

κλήρος φίλων από Φ επί Φ - κλήρος χωρίων από b επί : -

κλήρος τέχνης από Ο' επι ( - κλήρος βίου από Φ επί b - κλήρος

βάσεων από τύχης επί δαίμονα - κλήρος αξιώματος από Ζ' επί Φ -

κλήρος κριτηρίων από ΚΑΙ επί ό - κλήρος εκδημίας από Ο' επι ( -

κλήρος λύπης από b επί Φ.

1 και επιβουλής Paulus et Rhetorius : περιβολής (om. και) cod. 2 αγόνος cod.

3 έτι τε cod. 4 νεμεσία δαίμον cod. αποδίξεως cod. 5 ανδρείας Paulus et

Rhetorius. απολείας cod. ποιώτητος cod. 6 ό ex Paulo suppl. 7 παραιτία,

Ρaulus, cf. 7. γενάσθαι cod. 8 γινόμενον Paulus : γενόμενον cod. εκ του

πλέοντος (περιθέοντος coni. Κroll) αέρος αποσπά Paulus, εν τή σταλαγμιέα τής

ροπής κατά cod. : επί της σταλαγμιαίας τής ώρας ροπή τή κατά Paulus. 14 Ιnc.

f. 132", cf. tabulam phototypicam in calce huius libri. 15 μοιχίας cod. 18 ζωής

sq. lacuna dimid. versus in cod 2) επί] signum deest. ζ επί ζ cod. 21 γενή

σεως cod. 29 κρητηρίων cod. έδήμιος cod., corr. Βoll.
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"Αλλως οί κλήροι κάλλιον.

Κλήρος βίου από φ έπΐ ώροσκόπον — κλήρος κοινωνίας από φ έπι

9 — κλήρος δούλων από <£ επί { — κλήρος ζωής από ^ έπϊ ϊ> —

κλήρος πράσεως από φ έπΐ Τ£ — κλήρος γεωργίας από ϊ> έπι 9 —

κλήρος φίλων από Τ/ϊ έπι 9 — κλήρος δόίης από 1/ϊ έπι 9 — κλήρος Β

διαθήκης από $ έπϊ 1£. — κλήρος πλούτου από %,' έπΐ $ — κλήρος

ευρωστίας από φ έπΐ το μεσουράνημα — κλήρος ευφημίας από δύο

μέρη εις <£ Δ' — κλήρος εχθρών από ϊ) εις ο* — κλήρος έγγυών από

9 έπΐ ο* — κλήρος άγορασίας από ς} έπΐ 9 —· κλήρος πράσεως από

9 έπΐ ς? — κλήρος τύχης Αίγοκέρωτος ιΓ Ηλίου τριγωνοΰντος Έρμήν <ο

Άφροδίτην. — κλήρος δαίμονος Διδύμων κβ' Διός έΕαγωνοΰντος

"Ηλίον, τετραγωνοΟντος * — κλήρος νίκης ΚριοΟ κβ' Ηλίου τριγωνοΰν-

τος *— κλήρος Έρωτος, Διδύμων ιβ' Έρμου τετραγωνοΟντος Άφρο

δίτην — κλήρος γάμου έπΐ ΔΓι "Αρεα τριγωνοΰντι — κλήρος Εενιτείας

Διδύμων ιγ' Αφροδίτης ήτοι Κρόνου έΕαγωνοΰντος "Αρεα. <β

Περί κλήρων πάντων των αρχαίων.

Κλήρος τύχης από φ έπΐ ί ημέρας, νυκτός δε από <£ έπΐ φ και

μερίζω από ωροσκόπου —κλήρος δαίμονος από ί έπΐ φ ημέρας, νυκτός

δε το άνάπαλιν και τα ί'σα από ωροσκόπου· (Γ. 133Γ) — κλήρος βάσεως

ημέρας από τύχης έπΐ δαίμονα. δβςυιιηΙυΓ ηιαίία αΐϊα ΙιυϊιΐδΟθΐηοάΐ. — 20

Όβ5. ϊ. 133ν πάντες οί προγεγραμμένοι κλήροι μερίζονται από του

ωροσκόπου πλην των σεσημειωμένων. [Γ. Ο.]

2 γευυργείας οοά. (> διαθίκης οοά. 7 εύροστείας οοά. μεσουρανιμα οοά.

Βί^ηυπι ί Δ' ηοη οαρίο. 8 έγγεών κοά. 12 Π δί^ηιιπι ρΐ&ηβΐίΐβ ΓβςυΐηΙιΐΓ.

τριγιυνοΟντος βί^ηα ρΙίΐηβΙβΓυιη οπιι'5. οοά. 14 Εενητεΐας 00(1. 19 όραισκόπου

οοά. 20 τύχην οοά. 22 ιτλϊν. σεσημιυυμένυυν.

Ε1. 140ν. Έκ των Εύτοκίου άστρολογουμένων *.

'Αναγκαΐον ύποδεΐΕαι πώς τε δει έκτίθεσθαι την του άναδιδομένου

θέματος ψηφοφορίαν, τοσούτον από των γενεθλιαλογουμένων προσλα-

βών δσον ή χρεία απαιτεί προς ίιπόμνησιν του αποτελούντος ανδρός,

τουτέστιν τα τε τρίγωνα και τους οίκους, υψώματα τε και ταπεινώματα 5

2 ύποδόΗαι οοά. 3 προσλαβόν οοθ. 4 άπετεΐ οοά , ΟΟΓΓ. άποστελοΰντος οοά.,

ΟΟΓΓ. ΚιοΙΙ.

1 [ΡΗηοϊρϊαπι βαΐΐβπι Ιιιιϊιΐδ ΐΓ&οΙαίνΐδ βάβΓβ νϊβιιιη βδΐ, πίΕΐΙΙιβπίΒΐίοΐ Ηαικί

Μΐίβ (οΓ. Ηβί1)βΓ8, νΛΐτ ΕίΛίοΜοζ, ΙίΐΗΛ. ίϋΓ οίωβ. ΡΜΙοΙ., δυρρίβπι. XI [1880],

ρ. 357 δςς.), ρΓειβ3βΓΐΐιη οαιη βχ Ιβπφοπιιη ηοΐίδ ρ. 171, ν. 4, ςιιαβ οιιπι Εΐηηο 498499

ρ. 0. η. οοιηρβίυηΐ, ΙιιοαΙβηΙβΓ οοηίΪΓΓηβΙιΐΓ Ρβιιΐί ΤβηηβΓΥ δβηίβηΐίβ ςιιί ίη Βαΐΐβΐίη

</«« βει'ίηι-ρ* ηίαΜιηαΜφίιι», 2' βέΓΐβ,νΐΠ (1884), ρ. 317 βςς. οοηΙβηιϋΙΕιιΙοοϊιιιη ηοη,

υΐ ΟΓβάβΙίΕΐηΙ, 83βοιι1ο κβχίο 3β(1 ιηΐβ ΒηηιίΓη 480 η&ΐιιιη β55β. — Ρ*. Ο.]
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και όρια και δεκανους και πρόσωπα και μονομοιρίας τους δε κλήρους

ώς αν έκαστος βούληται, κατά την παρ' έκαστα χρείαν εκτιθέσθω έχει

δε το υπόδειγμα του θέματος ούτως υποκείσθω έτος από της τού

Διοκλητιανού βασιλείας αρχής σιδ', όπερ εστίν από τής του Μακεδόνος

Αλεξάνδρου τελευτης ωκα, μηνί κατά Αλεξανδρέας Αθύρ πρώτη, ώρα

ημέρας καιρική προς την εν Αιγύπτω Αλεξάνδρειαν ζ' ιβ'. κατά τον

χρόνον ουν τούτον και τον τόπον τον ειρημένον, τουτέστιν την Αλεξάν

δρειαν, εψηφίσαμεν τάς τε εποχάς τών αστέρων και τα κέντρα ακριβώς

και εξεθέμεθα αυτά άνευ τροπής, διά το ούτως καλώς δοκεϊν τώ θείψ

Πτολεμαίω εισιν ουν αι των επτά πλανωμένων εποχαι και τα κέντρα

και οι κλήροι ούτως. "Ηλιος Σκορπίου Δ' κβ' Σελήνη Ταύρου ΙΗ' ι'

Κρόνος Κριού ΚΔ' κη". Ζεύς Παρθένου Δ' ιβ' "Αρης Λέοντος ΙΖ' λε',

Αφροδίτη Καρκίνου ΙΗ' κδ' Σελήνη προς Ταύρου Γ' ζ' αναβιβάζων

Κριού Ιστ' δ'. "Ηλιος Σκορπίου Δ' κβ' . . . . . . . . [Α. Ο.]

1 ώρια cod. 2 ώσάν cod. βούλεται cod., corr. 5 Αλεξανδρείς cod. 6 και ριζ

praebet apogr.; corr. Βoll. 8 εψιφήσαμεν cod, 10 Cf tab. exp. ed. Ηalma, Ι,

53 (Βoll]. πλανομένων cod. 11 ούτος cod.

F. 144". Καθολική παραγγελία περί καταστημάτων Σύρου".

Την αρχήν τής παρατηρήσεως περί του ενιαυσιαίου καταστήματος

ποιούμεθα απο ιθ' του παρά Ρωμαίοις Ιουλίου μηνός εν ταύτη γαρ

τη ημέρα (μάλλον από της του Κυνός επιτολής τή ιθ' του Ιουλίου μηνός.

εν ταύτη τη ημέρα] μετά δύσιν Ηλίου προσήκει ακριβώς βλέπειν τον

αέρα διανυκτερεύοντα. και εάν μεν φανώσιν νέφη πάραυτα του δύναι

τον "Ηλιον, χάλαζαν δηλοί έσεσθαι κατά την αρχήν του Οκτωβρίου

μηνός εάν δε εν τώ μέσω της νυκτός, περί την μέσην του μηνός εάν

δε τη αυγή ταύτα φανώσιν, περί το τέλος του μηνός γενήσεται το

αποτέλεσμα. και απλώς ειπείν κατά το ανάλογον τών ώρών τής νυκτός

λογίζου και την περίστασιν γενέσθαι εν εκείνη τη ημέρα του μηνός.

και εάν μεν παχέα φανώσιν τα νέφη, δηλoι μεγάλην έσεσθαι χάλαζαν,

ει δε λεπτά, ψιλήν ει δε δροσιά γένησεται, αέρα δηλοί. κυρίως δε εκεί

γενήσεται ή χάλαζα όπου τα νέφη εφάνησαν, εάν δε μήτε νέφη

Α = Laur. 28, 34. Varias lectiones adnotavi cod. Laur. 28. 14, f. 243' (Β) αιμem

mihi descripsit Βidez. Cod. Windobon. Phil. 115, f. 157' idem praebet excerptum.

1 περί τών κ. του αερος Β. 2 περί om. Β. ενιαυσιέου Α. 2-5 καταστήματος από

της του κυνός επιτολής σκέπτου εν γαρ τη ημέρα ταύτη καθ' ήν άρχεται επιτέλ

λειν (suppl. o Κύων) μετά δύσιν Β. 4-5 glossam μάλλον... ημέρα uncis inclusi. 6ει

Α. παρ' αυτά Α. ευθύ μετά το δύναι Β. 8 μηνός - του μηνός omis. Β. ει Α.

ει Α. 9 άμα τη coni. Κroll. τα αυτά Α. φανή Β. του τέλους Α. 10 κατό Α.

11 μοίρα coni. Κroll. 12 εάν Β: ει Α. τα νέφη omis Α. φάλαγγα Β. 13 αέρα

intellige ventum cf. p. 172, 9. δροσιά (Α) pro δρόσος (Β) hodie duogue dicitur.

γένηται Α.

" De Syro, cf. supra, p. 131, n. 1.
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φανώσιν, μήτε δροσιά γένηται, εύδιον λέγε το κατάστημα του μηνός

ή δε της κ' του μηνός νυξ σημαίνει τα του Νοεμβρίου καταστήματα,

της παρατηρήσεως γενομένης όμοίως τοις ρηθείσιν περί τής ετέρας

νυκτός. ή δε της κα' του μηνός νύκτα σημαίνει το του Δεκεμβρίου

μηνός κατάστημα. εάν γαρ εν ταύτη τη νυκτί νέφη φανώσιν αφ'

έσπέρας, χίονα σημαίνει κατά την αρχήν του Δεκεμβρίου μηνός, ει δε

προς την αυγήν, περί τα τέλη του αυτού μηνός εάν δε δρόσος γένηται,

αέρα δηλοι τώ αυτώ μηνί. ή δε της κβ' του αυτου μηνός νυξ σημαίνει

τα του Ιανουαρίου μηνός καταστήματα ή δε παρατήρησις αυτής έστω

ομοία <τή> της προρρηθείσης νυκτός. ή δε κγ' νυξ σημαίνει τα του

Φεβρουαρίου μηνός καταστήματα εάν γάρ νέφη φανώσιν αφ' εσπέρας

χίονα σημαίνει ει δε περί το μεσονύκτιον, αέρα δηλοι ει δε το πρωί

χάλαζαν και ανέμους βιαίους. ή δε τής κδ' νυξ σημαίνει τα του Μαρτίου

μηνός καταστήματα κατά την αυτήν παρατήρησιν. ή δε τα] της κε'

νύξ τα του Απριλίου εάν γάρ νέφη φανώσιν, χάλαζαν σημαίνει ει δε

δρόσος, αέρα. ή δε της κατ' νυξ δείκνυσιν τα του Μαϊου, στοχαζα

μένου σου καθώς και εν τή του Οκτωβρίου νυκτί. δει δε και τούτο

ειδέναι ότι εάν προ δύσεως Πλειάδος αήρ γένηται, πρώιμον χειμώνα

σημαίνει έσεσθαι ει δε εν αυτή τη δύσει, μέσος είδε μετά καιρόν,

όψιμον. - (F. C.]

1 ευδιηνόν Β. 2 ή] ει Α. 2-3 τής δε εφεξής ημέρας ή νυξ σ. το τ. Ν. κατάστημα

τ. π. γινομένης Β. 3 ριθήσιν Α. εταίρας Α. π. τ. ετ, νυκτός omis. Β. 4 ή]

ει Α. 4-5 από δε της μετ' αυτήν πάλιν νυκτός τό του εφεξής μηνός Δεκεβρίου

κατάστημα σημαίνεται Β. 4 νύκτα pro νύξverbum vulgaris sermonis. 5 νέφη

φ. αφ' εσπ. Β. 6 Δεκ.] αυτού Β. ει] η Α. 7 τέλει Α. εάν] ει codd. 8-10 ομοίως δή

τούτοις πάλιν και η μετ' εκείνην νυξ το τού ιαννουαρίου σημαίνει κατάστημα και

ή παρατήρησις αυτής έσται κατά τας παρελθούσας νύκτας Β. 8 ή] ει Α. 9 τα]

τώ Α. ει δε παρατήρησης Α. 10 τη suppl. προρηθείσης Α. τα] τώ Α. ή] ει Α.

10-11 ή δε μετ' αυτάς νυξ το του φεβρουαρίου δηλοι κατάστημα Β. 12.17 Ηaec

habet Β: χίονα σημαίνει περί τας αρχάς του μηνός ει δε περί το μέσον της νυκτός

άνεμον δηλοί, ει δε το πρωί χάλαζαν και ανέμους βιαίους. και πάλιν η άλλη νυξ

το του μαρτίου κατά την αυτήν ταϊς προτέραις τάξιν και έτι ή μετ' αυτήν το του

απριλλ(ίου) διά μέν τών νεφών χαλάζης δηλουμένης, δια δε της δρόσου ανέμου,

ή δε επί ταύταις νύξτό του μαϊου τής παρατηρήσεως γενομένης ώς και εν τη

πρώτη νυκτί τή τον οκτώβριον δηλούση. 13 ή] ει Α. τα] τώ Α. 14 ή ει Α.

τα] seclusi. 16 ή] ει Α. δείκνυσιν Α. 17 καθός Α. 18 πρό τής δ. της πλ. Β.

πλιάδος αείρ Α. πρόιμον Α. 19 έσεσθαι δηλοί Β. ει δε εν αυτή] εν αυτή δε Β.

ει δε μετα] μετά δε Β. δύση Α.

F. 144". Επίθετα ονόματα των ζ' αστέρων .

"Ηλιος Τιτάν, Φαέθων, ακαμάς, Υπεριονίδης, βασιλεύς, χρυσαυγής.

Κρόνος. Φαίνων, αγκυλομήτης, βλαβεραυγής, βραδύς. + χλευάνης,

ψυχρός, δυσαυγής, κρυόεις, βραβεύτης.

2 ακαλίας cod. 3 αγκυλωμήτης. χλευαστής coni. Κroll.

" Compilatoris anonymi laterculiquamvis exiles (nam multo plenius est opuscu

20
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Σελήνη πλησιφαής, σελασφόρος, έλικαυγής, κερόεσσα, τροχόεσσα,

μήνη, νυκτιμέδουσα, χρυσάμπυξ, πότνια, νυκταυγής, διχόζωνος,

διχομήνη, Θειαντιάς, αργυρόφεγγος.

Ζεύς υψιμέδων, πολύφεγγος, Φαέθων, αιγίοχος, Κρονίδης, ευφεγ

γής.

Άρης εγχέσπαλος, κορυθαίολος, ουλαμόεργος, ή ολόφερνος, βροτο

λοιγός, πυριμάρμαρος, λοιγολαμπής, όβριμος, χαλκεομίτρας, θούρος,

πυρόεις, ενυάλιος, f κρισαιχμής, f ευπήνεμος, βινοτόρος.

Αφροδίτη Κυθέρεια, Κύπρις, κογχογενής, ζευξίγαμος, Παφίη,

νησοβασίλεια, Διωναίη, λαμπροφαής, ουρανίη, θαλασσαίη, ερασμίη.

Ερμής στίλβων, διάκτορος, έρμείας, σώκος, έριούνης, χελυοσσόος.

[F. C.]

1 πλησιφαεις cod. κορόεσα τροχόεσα cod. χρυσαμπαξ cod. 3 malim διχό

μηνις. θειάνθεια cod., cf. Μaxim. 403. 4 Αn πολυφεγγής?, cf. Μanetho 2, 347,

460. 6 κορυθέολος cod. Fort ολοόφρων, cf. Οrac. Sybill. 12,263. 6-7 βροτολυγός

cod. 7 λογολαμπής cod. χαλκεομήτρις cod. 8 πυρόης cod. βριθαιχμής coni.

Κroll, χρυσαιγλήεις (cf. αιγλήεις, Μanetho 4, 153) vel χρυσαυγής ? Βoll. Fort.

ευπόλεμος. 9 κυθέρια cod. ζευξήγαμος παφήη. 10 νησος βασίλεια cod.

10 θαλλασόη. ερασίμη cod. 11 στίλβον cod. χελυοξόως cod.

lum de epithetis xπ deοrum quod Studemundin Αnecdotis υανίis, Ι,264 cum Νicetae

excerptis vulgavit) tamen non sunt prorsus inutilia cum rariora vel nova vocabula

ex libris astrologicis deperditis, ut videtur, servaverint. - Cf cod. Μarcianus 313,

saec. Χ, in quo, teste Ζanettio (Graeca d. Μανσί Βίbliotheca, p. 146), "praemittun

tur DoRoΤΗΕΙ SIDoΝΙΙ septem astrorum epitheta, τών επτά αστέρων ονοματα

επίθετα , de quibus plura invenies in catalogo Veneto.





ADDENDA ET CORRIGENDA

P. 4, cod. 5. Orphei poematium correctius ed. Abel, Oyphica, p. 141.

P. 8, l. 1, lege oikoöeoTrotúv ... συνοικοὸeoTrotúv.

P. 20, f. 237, f. 237v. Cf. p. 65, cod. 12, f. 80', f. 81.

P. 22, l. 10, lege öeivòv yevéαθαι? [Wünsch].

P. 25, n. 1. Pro oculorum ]ege oraculorum.

P. 65, l. 6, μαυpóv * nigrum , pertinet ad codicem partim atramento, partim

rubro pigmento exaratum [Wünsch].

P. 71, f. 155. Similia in codicibus saepe inveniri adnotat Wünsch velut apud

Berthelot et Ruelle, Alchimistes grecs, t. II, p. 24, et Maximum Planudem, Xuvo

τυγή έκλereîoa (Krumbacher, Gesch. Byz. Litt., p. 544) in Cod. Vatic. Palat. Gr.

141, f. 214*.

P. 73, cod. 15, f. 119', lege év umoi τοῦ éviautoù. Agit de hoc libro Beckh, De

Geopomicorum codicibus, Erlangae, 1886, p. 59.

P. 84, n. 1. 'Epumveuthς de sacerdotibus prophetisque saepius usurpatur, cf.

Platom, Polit, p. 290 C [Wünsch].

P. 84, m. δ (ad l. 15). De * Harranitis,, cf. ipsum Apomasarem p. 40, cod. 11, f. 13".

P. 93, l. 33, 1. 'Eppufig ùtò δύσιv μέσους <év ήλικία άνδρας> cf. Lyd. de mens.,

p. 75, 19 [Wünsch].

P. 101, l. 9.10. Si glossam ô Zeύς expunxeris, omnia intelligentur [Wünsch].

P. 102, l. 10, άττοppaivei tuetur Wünsch collato Lydo, de ost., 32, 3-4, διαppai

vuJv τάς άκτῖvag.

P. 103, l. 2, lege pq'ου, et l. 34 pqe'.

P. 114, l. 17. De signis quae ttepuJtd dicuntur, cf. p. 166, l. 31 ss.

P. 109, l. 17. Dele notulam. Saturnus planeta frigoris est et procellarum [Wünsch].

P. 114, v. 1. TTopq6nteüuU est servire mercedis gratia, ταραθητικὰ sunt fortasse

mercenaria praemia [Wünsch].

P. 115, l. 4. *O\uußptou] Ita tunc temporis pronuntiabatur, cf. Timberio, etc.

[Wünsch].

P. 161, l. 26-27. Legendum esse coniecit Wünsch : éàv ... Σe\hvm kotά διαμe

^rpov ή τ€tpdYuJvov éTri0euJph<αασα> τὸν κλ^pov κ. τ. λ.
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IN DICES NOMINUM

Numeri priores paginam et versum designant, posteriores uncis inclusi

codicem et folium. -

1. NOMINA SCRIPTORUM

Abdulachmanes Chazenus 89, 2 (2, f. 4).

Abramius (Iohannes) 38 (10, f. 1).

Aegyptii 9 (7, f. 131*); 66 (12, f. 87*); 67

(12, f. 95); 69 (12, 142); 70 (12, 148*);

81, 4; 86, 4; 87, 16; 129, 2; 151, 32;

151, 32.

Alaë (titulus libri) 86, 29 (2, f. 4); 89, 18.

Ales Abdulucarim 89, 17 (2, f. 4).

Antigonus 80, 24; 81, 8; 107, 4, 13 (11,

f. 262v),

Antiochus 3 (1, f. 170); 15 (7, f. 189*);

24 (8, f. 102r); 59 (11, f. 286); 66 (12,

f. 84*); 80, 24; 82, 19; 108-118 (11,

f, 286); 142 ss.

Apollinarius 80, 19.

Apollonius Myndius 80, 8.

Apomasar (vel Apomassar) 30 (8, f. 233);

40 (11, f. 3); 43 (11, f. 43°); 46 (11,

f. 6Sy); 51 (11, f. 138); 52 (11, f. 192*);

72 (13, f. 101*); 88.

Aristoteles 81, 11; 82, 16; 88, 7.

Artasestrus 84, 12.

Artemidorus 80, 8.

Asclatio 79, 19; 80, 15; 81, 12.

Astrampsychus Aegyptius 25 (8, f. 169).

Athuratis 89, 20 (2, f. 4).

Autolycus 36 (8, f. 302).

Babylonii 80, 6.

Babylonius anonymus 84, 11.

Bales cf. Walens.

Barbillus 57 (11, f. 260*).

Berosus 80, 9.

COD. FL0R.

Callippus 80, 21.

(erasphorus 80, 13.

Chaldaei 67 (12, f. 95); 80, 6.

Chalek 84, 3 (cf. Sélek?). '

Chamasus 84, 2.

Charaniotus 84, 15.

- Charamites 40 (11, f. 13") cf. 84, 15.

Chontzamasures 89, 22 (2, f. 4).

Chusames Salar 89, 18 (2, f. 4).

Cinte 36 (8, f. 303).

Cocceus (?) 37 (8, f 313").

Critodemus 36 (8, f. 303"); 79, 15; 80, 2;

130, 20 (12, f. 58*).

Demetrius Chlorus 38 (10, f. 23").

Demetrius 56 (11; f. 236°); 104-106.

Democritus 82, 13.

Demophilus 5 (6, f. 164-172).

Dorotheus Sidonius 14 (7, f. 179*); 29

(8, f. 217); 43 (11, f. 39); 53 (11, f. 200');

57 (11, f. 261*); 82, 11; 103, 20 (11,

f. 235'); 107, 2 (11, f. 262*); 108, 5

(11, f. 203); 125, 3 (12, f. 18); 130, 21

(12, f. 58'); 146, 10; 154, 15, 20; 173 n.

Dositheus 80, 20.

Eleutherius 38 (10, f. 26), cf. n.

Ephes 80, 9, cf. Sypheus?

Erasistratus 53 (11, f. 210"); 83, 22; 94,

1 (11, f. 210').

Euclides 48 (11, f. 95).

Euctemo 80, 20.

Eudorus academicus 23 (8, f. 20).

Eutocius 69 (12, f. 140'); 170.

12
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Galenus 25 (8, f. 154"); 61 (22, f. 5).

Graeci 47 (11, f. 81); 130, 8 (12, f. 58*).

Heliodorus 26 (8, f. 178); 57 (11, f. 261);

71 (12, f. 164); 81, 11.

Hephaestio Thebanus 7 (7, f. 99); 9 (7,

f. 130*, f. 131); 12 (7, f. 159, f. 162',

f. 166*); 20 (7, f. 238"); 24 (8, f. 33,

f.88v, f. 102r); 25 (f. 154*); 27 (8, f. 213);

67 (12, f. 106*); 90-98.

Hera'scus 80, 24.

Hermes Trimegistus 19 (7, f. 221); 25 (8,

f. 154y); 32 (8, f. 241); 89 (10, I. 350');

56 (11, f. 246*); 61 (12, f. 1, f. 21); 80,

11; 82, 4, 8; 84, 14; 126, 6 (12, f. 18);

128, 3 (12, f. 18); 128, 5, 6 (ibid ); 167,

6 (12, f. 130); 168, 20 (12, f 132*).

Hipparchus 80, 22.

Hyphilas (?) 61 (12, f. 23); 62 (12, f. 23");

Indi 42 (11, f. 31*, f. 32); 45 (11, f. 57);

46 (11, f. 64*); 48 (11, f. 87*); 85, 4; 86,

6, 12, 24 (2, f. 4).

Iohannes Abramius 38 n.

Iohannes Alexandrinus 39 (10, f. 279).

Iohannes Camaterus 21 (8, f. 4', f. 9',

f. 10"); 37 (8, f. 315v-321*).

Iohannes Damascenus 4 (4, f. 46').

Iohannes filius Chaleti 84, 5.

Iohannes filius Musuri 84, 7.

Isaac Argyrus 6 (7, f. 2); 7 (7, f. 90); 39

(10. f. 290).

Isaac Salomonis filius 84, 4.

* Isache , (nomen libri) 89, 19 (2, f. 4).

Iulianus Laodicensis 10 (7, f. 149Y); 11 (7,

f. 158*); 24 (8, f. 77); 56 (11, f. 247);

63 (12, f. 66); 66 (12, f. 83); 125, 24 (12,

f. 18); 184-187; 138-139.

Labeo 70 (12, f. 153).

Leo philosophus 66 (12, f. 83"); 189.

Lydus 5(5, f 368-372'); 73(16, f.31); 81.

* Macchi-Magripe, (nomen libri) 89, 21

(2, f. 4).

Manetho 4 (4, f. 8").

Masala vel Masalla 43, (11, f. 49); 48

(11, f. 95); 81; 84, 20.

Maximus 4 (4, f. 1); 31 (8, f. 235); 71
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